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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta o resultado dos trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que teve como objeto inicial a
investigação da pedofilia e suas conexões.
No curso dos trabalhos se constatou que a denominação utilizada para definição do
objeto da Comissão, qual seja, “CPI da Pedofilia”, carecia de precisão. É que a pedofilia é
um transtorno da sexualidade e, com efeito, a CPI não cuidou apenas do transtorno em si,
mas debateu, sobretudo, a violência sexual, que diariamente faz inúmeras vítimas crianças e
adolescentes.
O relatório traz os principais dispositivos legais do nosso ordenamento que dão fundamento à criação e modo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Ademais, os principais temas suscitados pelos parlamentares e aprovados pela comissão
foram categorizados e estão representados por gráficos para sua melhor visualização.
A CPI da Pedofilia dedicou uma parte de seus trabalhos a oitivas de especialistas no
assunto e o relatório descreve resumidamente o conteúdo das exposições e considerações
dos expositores.
Outrossim, os membros da CPI realizaram diversas visitas a Secretarias de Estado e
órgãos públicos para conhecer as iniciativas relacionadas ao combate à violência e exploração sexual. Estas visitas foram extremamente positivas. E do relatório consta a descrição
resumida dos assuntos tratados, dados socializados e propostas surgidas.

2 – São Paulo, 120 (239) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

sábado, 18 de dezembro de 2010

Finalizando o documento, a relatoria traz uma análise geral dos trabalhos da Comissão, Constituição e Justiça. Provido o recurso pelo Plenário, a Comissão Parlamentar de Inquérito
consigna apontamentos acerca dos serviços disponibilizados às vítimas de violência e explo- será constituída.
ração sexual e das informações disponíveis, bem como relaciona as recomendações.
§ 3º – Constituída mediante Ato do Presidente da Assembleia publicado no “Diário da
2. Constituição e Composição da CPI “da Pedofilia”
Assembleia”, a Comissão será instalada em reunião convocada, dentro de 5 dias, pelo mais
idoso de seus membros efetivos para eleição do Presidente e Vice-Presidente.
2.1. Requerimento n.º 2319, de 2008 de autoria do Deputado José Bruno:
Requeremos, nos termos do artigo 13, § 2º, da Constituição do Estado de São Paulo e
§ 4º – A Comissão que não concluir seus trabalhos dentro do prazo será declarada extindos artigos 34 e seguintes da XIII Consolidação do Regimento Interno, a constituição de uma ta, salvo se, antes, maioria dos seus membros aprovar prorrogação do seu funcionamento.
Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 (nove) Deputados ou Deputadas, com a
finalidade de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, investigar o crime de Pedofilia no âmbito
§ 5° – Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funciodo Estado de São Paulo, e suas conexões com outros estados e países.
nando pelo menos 5, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quorum de apresentação previsto no caput deste artigo e deliberação da maioria absoluta dos membros da
2.2. Objeto
Assembleia.
Investigar o crime de Pedofilia no Estado e suas conexões com outros estados e países.
Artigo 34–A – A Comissão terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até a metade,
2.3. Justificativa do Requerimento de Instalação
mediante aprovação de maioria absoluta de seus membros, para conclusão de seus trabaA pedofilia é um transtorno da sexualidade, com padrão de comportamento lhos.
sexual anômalo observado em todas as classes sociais, raças e níveis educacionais.
Difícil de ser tratada, pois tanto o abusador quanto o abusado demandam trataArtigo 34–B – A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação
mento intensivo e longo, que além de dividir famílias, alguns acusam o abusador específica:
enquanto outros creditam a prática pedofílica à própria vítima.
Implicam gastos governamentais (não apenas com o tratamento psiquiátrico,
I – requisitar à Mesa servidores dos serviços administrativos da Assembleia, bem como,
mas também físico, em consequência, muitas vezes, do espancamento associado à em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta,
prática sexual e prejuízos de ordem comportamental, devido a irreparável separa- indireta e fundacional do Estado, necessários aos seus trabalhos;
ção da criança do seio familiar). Via de regra, a criança chegará à fase adulta com
consequências emocionais gravíssimas, tornando-se deprimida, insegura, com proII – determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso,
blemas de relacionamento íntimo.
requisitar de órgãos e entidades da administração pública, inclusive concessionários de serCotidianamente, a imprensa noticia casos isolados, que tornar-se-iam inviáveis viço público, informações e documentos, requerer a audiência de Deputadas, Deputados e
de serem analisados numa comissão parlamentar de inquérito. Todavia, a opera- Secretários de Estado, tomar depoimentos e requisitar os serviços de quaisquer autoridades,
ção da Polícia Federal deflagrada no dia 20 de dezembro de 2001, intitulada ope- inclusive policiais;
ração Carrossel, cujo objetivo foi reprimir a prática da pedofilia na rede mundial de
computadores e abarcou 14 Estados da Federação e o Distrito Federal.
III – incumbir qualquer de seus membros ou funcionários requisitados da realização de
Consubstanciou a maior operação dessa natureza já realizada no País e que sindicâncias ou diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à
constitui objeto da CPI ora proposta, haja vista a melhor condição de investigação Mesa;
e sistematização de dados.
A partir dos resultados da operação referida, aparecerão imagens e informaIV – deslocar-se a qualquer ponto do Estado para a realização de investigações e audiênções que, com certeza, chocarão a sociedade brasileira, mas que, concomitante- cias públicas;
mente, constituirá subsídio para despertar a maior atenção dos órgãos governamentais para que seja aprimorada a legislação pertinente, e também meios para
V – estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária;
educar e prevenir a sociedade sobre essa sórdida prática da pedofilia.
Justifica-se, portanto, a urgente constituição de uma Comissão Parlamentar de
VI – se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto do inquérito, dizer em separado
Inquérito para investigar, em profundidade, a extensão dessas práticas criminosas
em nossa sociedade, alinhando-se assim àquela CPI instalada em 04.03.2008, e sobre cada um, mesmo antes de findar a investigação dos demais;
em pleno andamento no Senado da República.
VII – determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos, requisitando as
(fonte: Requerimento n.º 2319, de 2008 de autoria do Deputado José Bruno)
respectivas informações dos agentes e órgãos públicos competentes, desde que observados
os seguintes requisitos:
3. BASE LEGAL DA CPI
O poder de investigação conferido ao Parlamento por meio da criação de Comissão Parlaa) devida motivação;
mentar de Inquérito é decorrência de uma de suas atribuições – a de fiscalização.
A Magna Carta, em seu artigo 49, inciso X, estabelece, dentre as competências do Poder
b) pertinência temática com o que se investiga;
Legislativo:
Art. 49
c) limitação temporal;
X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.
d) necessidade absoluta da medida, pois o resultado por apurar não adviria de nenhum
Por sua vez, no estado de São Paulo, a base legal para criação da CPI, além da Constitui- outro meio ou fonte lícita de prova;
ção Federal, decorre da combinação do artigo 13, §3º da Constituição Estadual com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo:
VIII – requisitar o auxílio das polícias civil e militar para auxiliar os trabalhos da Comissão, zelar pela segurança de testemunha, de terceiros relacionados aos fatos investigados e
Artigo 13 – A Assembleia Legislativa terá Comissões permanentes e temporá- de seus membros;
rias, na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno.
IX – pedir à autoridade judicial que determine busca e apreensão.
§ 3º – O Regimento Interno disporá sobre a competência da Comissão representativa da Assembleia Legislativa que funcionará durante o recesso, quando não
§ 1º – Indiciados e testemunhas serão intimados por servidores da Assembleia Legislativa
houver convocação extraordinária.
ou por intermédio de Oficial de Justiça designado pelo Juiz de Direito do Foro da Comarca
Os artigos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que onde deva ser cumprida a diligência.
disciplinam o funcionamento das CPIs estão descritos abaixo:
§ 2º – Havendo urgência e relevância, as Comissões Parlamentares de Inquérito, mediante
Artigo 34 – A Assembleia Legislativa, mediante requerimento de um terço de seus mem- a aprovação da maioria dos seus membros, poderão funcionar durante o recesso parlamenbros, e observada a ordem cronológica de solicitação, criará Comissão Parlamentar de Inqué- tar.
rito com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos
§ 3º – As reuniões das Comissões Parlamentares de Inquérito serão públicas, reservadas
em lei e neste Regimento, para apuração de fato determinado, por prazo certo e com indicaou secretas.
ção do número de seus componentes.
§ 1º – Protocolizado por um terço dos membros da Assembleia, o Presidente ordenará a
numeração e publicação do requerimento.

§ 4º – As reuniões serão públicas, salvo se a Comissão deliberar em sentido contrário.

§ 5º – As reuniões serão reservadas quando a matéria puder ser discutida na presença de
§ 2º – Em seguida, se preenchidos os requisitos constitucionais, o Presidente, mediante funcionários a serviço da Comissão, membros credenciados e terceiros devidamente convidaAto, criará a Comissão Parlamentar de Inquérito e, ato contínuo, solicitará aos Líderes a dos.
indicação dos respectivos membros dos Partidos para, nomeando-os, constituir a Comissão.
§ 6º – As reuniões serão secretas quando a matéria a ser apreciada somente permitir a
Caso contrário, com as razões do indeferimento, devolverá o requerimento ao seu primeiro
signatário, que poderá, no prazo de 5 sessões, recorrer ao Plenário, ouvida a Comissão de presença de Deputadas e Deputados, ressalvada a presença de advogado do depoente, quan-
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do de sua oitiva. Nas reuniões secretas servirá como Secretário da Comissão, por designação
do Presidente, um dos seus membros, salvo deliberação em contrário.

9.
PROPOSTA INICIAL DE PLANO DE TRABALHO
A CPI da Pedofilia projetou o desenvolvimento de suas atividades, escorada em um plano
de trabalho inicial não vinculante, apresentado apenas para servir como instrumento nortea§ 7º – Constituída a Comissão Parlamentar de Inquérito, o seu Presidente solicitará ao dor, conforme segue abaixo:
Secretário-Geral Parlamentar a designação de funcionários do quadro de efetivos da Assembleia Legislativa para secretariar a Comissão.
1– POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO DO ESTADO – OBJETIVO – VERIFICAÇÃO DOS
§ 8º – Havendo necessidade de contratação de serviços especializados que não possam SERVIÇOS E MECANISMOS EXISTENTES, E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA NO ESTADO DE
ser prestados por órgãos públicos, qualquer membro da Comissão poderá propor a contra- SÃO PAULO:
tação de pessoa física ou jurídica especializada. A proposta de contratação aprovada pela
Comissão será encaminhada à Mesa para as medidas pertinentes.
OITIVAS:
§ 9º – Às informações obtidas em sessão secreta da Comissão ou pela quebra do sigilo
bancário, fiscal ou telefônico, aplica-se, no que couber, o disposto na legislação penal, podendo ser utilizadas em comunicações aos órgãos competentes para as devidas providências
(artigo 13, § 2º, da Constituição do Estado) ou no relatório final, havendo justa causa para
tanto, a qual deverá ser fundamentada.

ÁREA DA SAUDE
DR. JEFERSON DREZZETT – HOSPITAL PEROLA BYINGTON

DA ÁREA DA PSICOLOGIA
DRA. DALKA FERRARI – SEDES SAPIENTAE
O QUE PROPICIA A PEDOFILIA – NA FAMÍLIA, NA ESCOLA
§ 10 – Todos têm direito a receber informações de seu interesse particular contidas em
 COMO SE EXPLICA A PEDOFILIA E COMO SE LIDA COM A PEDOFILIA NO AMBIENTE
documentos ou arquivos de Comissão Parlamentar de Inquérito, ressalvadas aquelas cujo FAMILIAR
sigilo seja imprescindível para assegurar o resultado dos trabalhos e investigações, à seguQUAIS EFEITOS PARA CRIANÇA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL
rança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada,
da honra e da imagem das pessoas.
REPRESENTANTE DO CONANDA
PREFEITO DE PORTO FERREIRA
§ 11 – Aplicam-se subsidiariamente às Comissões de Inquérito, no que couber, as normas
REPRESENTANTE DA SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS
gerais deste Regimento, da legislação federal e do Código de Processo Penal.
Artigo 34–C – Ao término dos trabalhos a Comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no “Diário da Assembleia” e encaminhado:

DA ÁREA DA EDUCAÇÃO:
ESPECIALISTA DA ÁREA
 QUAL O TREINAMENTO POSSÍVEL PARA O SERVIDOR PÚBLICO DE ENSINO, PARA O
I – à Mesa, para as providências de sua alçada ou do Plenário, oferecendo-se, conforme TÉCNICO DA EDUCAÇÃO? QUAL A ABORDAGEM A SER FEITA? COMO DETECTAR CASOS?
o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, que será publicado e imediatamente incluído em Pauta;
TESTEMUNHOS DA SOCIEDADE CIVIL
PRISCILA SIQUEIRA – ARTICULADORA DO SERVIÇO À MULHER MARGINALIZADA
II – ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria Pública, respectiCOMO FUNCIONAM REDES DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS?
vamente, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade criminal ou
civil, por infrações apuradas, e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institu2 - REQUERIMENTOS
cionais;
CÓPIA DOS DADOS DE ATENDIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO
III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e
3 - SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM CONTRATADOS
administrativo decorrentes do artigo 37, §§ 2º a 6º, da Constituição Federal, e demais dispoCONTRATAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ESTATÍSTICAS DE OCORRÊNCIAS, APURAÇÃO
sitivos constitucionais e legais aplicáveis, assinalando prazo hábil para seu cumprimento;
CRIMINAL, CONDENAÇÃO, EM TRATAMENTO, NO ESTADO DE SÃO PAULO, A PARTIR DA
ENTREGA DOS DADOS E INFORMAÇÕES PELOS ORGÃOS ESTATAIS PERTINENTES.
IV – à Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria, à qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior;
PODER SANCIONATÓRIO DO ESTADO OBJETIVO DE VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E
MECANISMOS EXISTENTES
V – à Comissão de Fiscalização e Controle, e ao Tribunal de Contas do Estado, para as
providências previstas no artigo 33 e seguintes da Constituição do Estado.
4 - OITIVA DE REPRESENTANTES DOS SEGUINTES ORGÃOS:
POLÍCIA CIVIL
Parágrafo único – Nos casos dos incisos II, III, V e VI a remessa será feita por intermédio
O QUE EXISTE QUANTO À FORMAÇÃO E TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO DE VÍTIdo Presidente da Assembleia, no prazo de até 10 sessões.
MAS E APURAÇÃO DE CASOS?
Artigo 34–D – A Mesa da Assembleia disponibilizará à Comissão Parlamentar de InquériPOLÍCIA MILITAR
to, por requisição de seu Presidente, os recursos de infra-estrutura necessários ao seu funcio O QUEM EXISTE QUANTO À FORMAÇÃO E TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO DE
namento e cumprimento de seu objetivo.
VÍTIMAS E PREVENÇÃO?
 POLÍCIA FEDERAL DE AEROPORTOS INTERNACIONAIS E PORTOS PAULISTAS E DE
4. Composição da Comissão Parlamentar de Inquérito
RODOVIAS – GUARULHOS – SANTOS – SÃO SEBASTIÃO
O QUE EXISTE QUANTO A FORMAÇÃO E TREINAMENTO PARA APURAÇÃO DE CASOS,
4.1. Ato n.º 12 de 2010 – de 25 de março de 2010
IDENTIFICAÇÃO DE REDES E ESTRATÉGIA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO E TRÁFICO DE PESObjeto: nomeação da composição inicial
SOAS?
Membros:
5 - OITIVA DAS SEGUINTES PESSOAS
Partido
Membro Efetivo
Membro Substituto
JUÍZA DE CATANDUVA
PSDB
ANALICE FERNANDES
CÉLIA LEÃO
JUIZ PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS E PROMOTORES DA
GERALDO VINHOLI
ORLANDO MORANDO
INFÂNCIA E JUVENTUDE, DR. EDUARDO MELO – JUIZ DE SÃO CAETANO DO SUL
PT
BETH SAHÃO
HAMILTON PEREIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. PAULO AFONSO GARRIDO
O QUE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PREVÊ COMO INSTRUMENTOS
PSB
ED THOMAS
JONAS DONIZETTE
PARA
COMBATE E PROTEÇÃO E COMO TAIS INSTRUMENTOS PODEM SER MELHORADOS
DEM
JOSÉ BRUNO
JOÃO BARBOSA
PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA CONTRA A PEDOFILIA?
PMDB
VANESSA DAMO
JORGE CARUSO
MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCURADORA DE JUSTIÇA DRA. MARTA DE TOLEDO – ESTUPV
REINALDO ALGUZ
AFONSO LOBATO
DIOSA DO TEMA NO MINISTÉRIO PÚBLICO
PDT
HAIFA MADI
ROGÉRIO NOGUEIRA
SENADORA PATRICIA SABOYA
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – DR SÉRGIO G. CESAR SUIAMA – ESTUDIOSO DO
PRB
GILMACI SANTOS
OTONIEL LIMA
TEMA DA PEDOFILIA NA INTERNET
4.2. Ato n.º 16 de 2010 – de 31 de março de 2010
Partido
Membro Efetivo
Membro Substituto
PV
CAMILO GAVA
FELICIANO FILHO
4.3. Ato n.º 21 de 2010 – de 12 de abril de 2010
Partido
Membro Efetivo
PV
AFONSO LOBATO

Membro Substituto
CAMILO GAVA

5.
INSTALAÇÃO:
Reunião da instalação em 06 de Abril de 2010
6.
DEFINIÇÃO DOS CARGOS:
Presidente:
Deputado José Bruno
Vice-Presidente:
Deputado Geraldo Vinholi
Relatora:
Deputada Beth Sahão
7.
PRAZO PARA CONCLUSÃO:
a) Prazo inicial: de 06 de abril de 2010 a 03 de setembro de 2010
b) Prorrogação: 02 de novembro de 2010
8.
a)
b)

FUNCIONAMENTO E PERIODICIDADE:
Reunião Ordinária, Reunião Extraordinária e Depoimento
Periodicidade: quinzenal (às terças-feiras, às 11h00)

6 - REQUERIMENTOS
CÓPIA INTEGRAL DO RELATÓRIO DA CPI DO CONGRESSO
7 - PROPOSTA DE TRABALHO
AS DUAS PRINCIPAIS VERTENTES A SEREM EXPLORADAS, CONFORME ESTA PROPOSTA,
SERIAM VOLTADAS PARA À APURAÇÃO DAS:
POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO DO ESTADO EXISTENTES; E
PODER SANCIONATÓRIO DO ESTADO, SEUS INSTRUMENTOS E SUA EFICÁCIA
NA ABORDAGEM DESTAS VERTENTES, OS TRABALHOS TRILHARIAM OS SEGUINTES
TEMAS:
1º. TEMA: O QUE EXISTE – PANORAMA DO SERVIÇO DE SAÚDE EXISTENTE NO ESTADO
E DIAGNÓSTICO DAS REDES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL NO ESTADO DE SÃO PAULO – COMO
FUNCIONAM, COMO ATUAM
 2º. TEMA: PORQUE EXISTE – AVALIAÇÃO DO ECA COMO INSTRUMENTO LEGAL DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA CONTRA ABUSOS SEXUAIS E O QUE EXPLICA O ABUSO NO AMBIENTE FAMILIAR
3º. TEMA: QUEM COMBATE – APARATO DE REPRESSÃO DO ESTADO E SEU FUNCIONAMENTO
4º. TEMA – EXPERIÊNCIAS DE COMBATE
5º. TEMA – ABORDAGEM FEDERAL
6º. TEMA – TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS REDES DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
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7º. TEMA – POSSIBILIDADE DA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA

Deputado José Bruno

O COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

10.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

10.1. LEVANTAMENTO DE SUGESTÕES
A primeira reunião da CPI da Pedofilia ocorreu no dia 13 de abril de 2010, nesta ocasião,
como dinâmica adotada, o presidente pautou o levantamento de sugestões a respeito do
desenvolvimento do trabalho da CPI, do que resultaram várias sugestões informais apresentadas a servirem de norte ao trabalho.

Abaixo a descrição de cada proposta, com seu respectivo autor (listado em ordem alfabética).
Reunião realizada no dia 13 de abril de 2010
Proponente
Sugestão
Deputada Beth Sahão
1. Estabelecimento de contato entre os membros da CPI da
pedofilia e a Frente Parlamentar Contra Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes
Deputado Geraldo Vinholi 1. Expedição de ofícios ao Ministério Público de São Paulo, ao
Tribunal de Justiça de São Paulo e a Secretaria de Estado de
Segurança Pública de São Paulo, solicitando documentos que
versem sobre casos de pedofilia já investigados.
2. Criação de um disque denúncia para que as crianças
possam se manifestar.
3. Elaboração de relatório conclusivo da CPI incluindo uma
lista de propostas para solucionar os problemas de pedofilia
no estado de São Paulo.
Deputado Gilmaci Santos 1. Expedição de ofício a serem enviados às Secretárias de
Estado de Saúde e de Justiça e ao Ministério Público do
Estado, convidando seus titulares para participarem da reunião
da CPI da Pedofilia, ocasião em que explanariam sobre os
casos de pedofilia no Estado de São Paulo.
2. Expedição de ofício ao Conselho Tutelar solicitando relato
de casos de pedofilia já detectados.
3. Visita dos membros da CPI a uma adolescente que foi vítima
de violência sexual por parentes na cidade de Francisco
Morato.
Deputado José Bruno
1. Expedição de convite ao Dr. Jéfferson Drezett – diretor do
Programa Bem-Me-Quer do Hospital Pérola Byington.
2. Visita dos membros da CPI ao Senador Malta, na cidade de
Brasília.
3. Expedição de ofício à Secretaria de Educação de São Paulo
solicitando documentos que versem sobre os casos de
pedofilia detectados pelos professores.
4. Solicitação de informações ao presidente da ALESP e ao
Secretário da Casa Civil para que informem quais são os
Projetos de Lei que tramitam em seus respectivos órgãos e que
têm como referência a pedofilia.
Deputada Vanessa Damo 1. Criação de sub-relatorias com o fim de aprofundar temas
específicos, tais como pedofilia na internet.
2. Expedição de oficio à Secretaria de Estado de Turismo
solicitando fornecimento de dados sobre turismo sexual.

Deputada Vanessa Damo

sábado, 18 de dezembro de 2010

1. Convite ao Dr. Jéfferson Drezett, Diretor do Programa BemMe-Quer, do Hospital Perola Byington para exposição à CPI
dos casos de pedofilia ocorridos no Estado de São Paulo;
2. Convite a Dra. Dalka C. A. Ferrari, do Centro de Referência
às Vítimas da Violência do Instituto Sedes Sapientiae, para
expor na CPI sobre os casos de pedofilia ocorridos no Estado
de São Paulo.
3. Solicitação de informações ao Dr. Nivaldo Campos Camargo,
Secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social.
4. Solicitação de informações ao Senhor Dr. Flávio José
Albergaria de Oliveira Brízida – Secretário de Esporte, Lazer e
Turismo.
5. Solicitação informações ao Dr. Luiz Roberto Barradas Barata
– Secretário de Estado da Saúde;
6. Solicitação de informações ao Senhor Dr. Paulo Renato
Costa Souza – Secretário de Estado de Educação;
7. Solicitação de informações ao Dr. Luiz Eduardo Pereira
Barreto Filho, Ministro do Turismo;
8. Solicitação ao Dr. Gaetano Vergine – Diretor do Deic, para
que autorize o Delegado Dr. José Mariano de Araújo Filho, da
Unidade de Inteligência Policial, para que compareça à reunião
da CPI com o fim de prestar informações.
9. Solicitação de expedição de ofício convidando o Dr. João
Augusto Bertuol Figueiró, do Instituto Zero a Seis e Presidente
do Conselho Executivo do Fórum nacional pela Primeira
Infância para prestar informações à CPI;
10. Expedição de convite ao 13º Promotor de Justiça Criminal,
Dr. José Carlos Guillen Blat, da 1ª Promotoria de Justiça
Criminal da Capital para prestar informações à CPI.
11. Solicitação que o Sr. Luiz Roberto Barradas Barata –
Secretário de Estado da Saúde, compareça à reunião da CPI.
12. Solicitação para que a CPI faça visita ao CEVAT – Centro
de Visitas Assistidas do TJSP.
1. Solicitação à Polícia Federal documento sobre os casos de
turismo sexual no Estado de São Paulo;
2. Solicitação da criação da subrelatoria “Pedofilia e
Autoridades” e solicitação para que seja indicada como
relatora da referida sub-relatoria.

10.3. Gráfico de Sugestões e Requerimentos Apresentados e Aprovados
Abaixo gráfico demonstrando a classificação dos temas objeto dos requerimentos e
sugestões apresentados acima.
No gráfico seguinte os principais destinatários dos requerimentos aprovados.

10.2. REQUERIMENTOS APRESENTADOS E APROVADOS
Durante todo o desenvolvimento dos trabalhos da CPI foram apresentados e aprovados
diversos requerimentos, cujos temas estão relacionados abaixo, vinculados aos respectivos
autores (listados em ordem alfabética)
Requerimentos apresentados formalmente à CPI e aprovados
Autor
Requerimento
Deputada Beth Sahão
1. Convida para prestar informações o Dr. Jéfferson Drezett,
Diretor do Programa Bem-Me-Quer, do Hospital Perola
Byington;
2. Convida para prestar informações a Dra. Priscila Siqueira.
3. Expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de São
Paulo solicitando dados mais abrangentes sobre pedofilia,
visto que o recebido pela comissão foi considerado
inconsistente.
4. Solicitação para que seja convidado para falar na CPI o
Procurador de Justiça, Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula.
5. Solicita que seja convidado para falar na CPI o Sr. Maurício
Sponton Rasi, Prefeito do Município de Porto Ferreira.
6. Solicitação da contratação de serviços técnicos
especializado para assessorar a CPI na conclusão dos seus
trabalhos.
7. Solicitação de prorrogação dos trabalhos da CPI por 60 dias.
Deputada Haifa Madi
1. Solicitação para expdição de convite ao Dr. Mohamed Abdul
Rahim – estudioso dos assuntos referentes à sexualidade
feminina, compareça à reunião da CPI.
Deputado Geraldo Vinholi 1. Solicitação ao Ministério Público do Estado de São Paulo
informações sobre casos de pedofilia;
2. Solicitação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
informações sobre casos de pedofilia;
3. Solicitação à Secretaria de Segurança Pública do Estado de
São Paulo documentação sobre os casos de pedofilia já
investigados;

10.4. FASE DE OITIVA
Durante o funcionamento da CPI foram aprovados diversos requerimentos com o objetivo
convidar especialistas nas temáticas de pedofilia e violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes.
Abaixo relato das oitivas realizadas pela CPI, com o resumo da exposição, data do evento
e local onde as oitivas foram realizadas.

sábado, 18 de dezembro de 2010
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10.4.1. Convidada – Dra. Dalka Chaves de Almeida Ferrari
Dra. Dalka Chaves de Almeida Ferrari, membro do CNRVV – Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sedes Sapientiae,
Especialista em Violência Doméstica Pelo Lacri/Ipusp. Supervisora – Foco Psicoterápico
e Sócio-Educacional pela Febra. COORDENADORA GERAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.
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para dar seu consentimento informado, o que nos leva a crer que sua participação foi obtida
mediante coerção física ou psicológica, violando os tabus sociais ou os papéis familiares.
Depreende-se do texto de autoria da Dra. Dalka, que “segundo Azevedo (1988), a violência sexual contra a criança/adolescente supõe ocorrências intra e extrafamiliares, com atos
classificáveis em três grupos:

- 1)“Não envolvendo contato físico: abuso verbal, telefonemas obscenos, vídeos/filmes obscenos, voyeurismo;
- 2) Envolvendo contato físico: atos físico-genitais que incluem “passar a mão”,
coito (ou tentativa de), manipulação de genitais, contato oral-genital e uso sexual
10.4.1.2. Local:
do ânus; pornografia, prostituição infantil (ou seja, exploração sexual da criança
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
para fins econômicos) e o incesto (enquanto atividade sexual entre uma criança e
seus parentes mais próximos, tanto de sangue quanto de afinidade);
10.4.1.3. Ementa da Exposição:
- 3) Envolvendo contato físico com violência; estupro, brutalização e assassinato
1) Dados do CNRVV – Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sedes
(crianças emasculadas) – onde estão presentes a força, ameaça ou intimidação.”
Sapientiae; 2) Panorama Geral das Situações de Violência Contra Crianças e Adolescentes.
(p.13)
10.4.1.4. Conteúdo da Exposição:
A autora afirma que “esses sociopatas têm hoje grande oportunidade de expandir os
A Dra. Dalka Chaves de Almeida Ferrari fez sua exposição com o auxílio de PowerPoint
cujos slides foram elaborados tendo como fonte texto de sua autoria, qual seja “PEDOFI- seus instintos, seja pelo incentivo de uma sociedade voltada para o sexo e para o prazer, seja
LIA – UMA DAS FACES DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA”. Neste trabalho a Dra. pela facilidade de praticar a pedofilia das mais diversas formas: fotografias, cinema, internet,
Dalka descreve algumas abordagens teóricas sobre a pedofilia, assinala as características do telefone, enfim, com a utilização das infovias que os mantêm em completo anonimato, ao
pedófilo, como a pedofilia aparece na dinâmica familiar, na religião e na lei: causas e conse- tempo em que “viajam” pelo planeta, com o prazer de domínio absoluto no seu mundo subterrâneo”.
quências.
10.4.1.1. Data:
27 de abril de 2010

Segundo se depreende de texto de autoria da Dra. Dalka “os pedófilos, no passado,
segundo Furniss (1993), muitas vezes tentavam agir como se não existisse uma dependência
estrutural nas crianças e uma responsabilidade estrutural nos adultos. Isso conduz ao extremo bizarro do argumento pedófilo, que afirma que o sexo genital na infância é desejável
para o desenvolvimento normal da criança e que as crianças atualmente são privadas do
direito de relacionamentos sexuais genitais precoces. Essa linha de raciocínio tem tudo a ver
com a projeção dos desejos sexuais adultos na criança. Não tem nada a ver com o estágio
e desenvolvimento psicossocial da criança. A perda da perspectiva intergeracional também
ignora o fato de que as crianças pré-púberes jamais podem dar consentimento informado,
e que as atividades sexuais adultas com as crianças são realizadas para a satisfação dos
desejos sexuais do adulto e não em resposta às necessidades da criança. Acrescentando-se
ao quadro que, tanto a necessidade compulsiva de obter prazer sexual apenas com crianças
quanto a necessidade de convencer a criança que esta situação abusiva deva ser mantida em
segredo, Furniss (1993) denominou [o fenômeno] de ‘síndrome de adição para o adulto abusador’ e de ‘síndrome de segredo para a criança/adolescente que é vítima desse abuso sexual’. Para ele, as síndromes de segredo e adição são síndromes interligadas. O abuso sexual da
A expositora relata que a mídia, juntamente com a intensa participação dos grupos de criança como síndrome de adição para a pessoa que abusa é complementar ao abuso sexual
proteção, parece ter descoberto apenas a “ponta de um iceberg”, no qual se envolve a psi- como síndrome de segredo para a criança, a pessoa que abusa e a família”.
cologia, educação, saúde, ética, justiça, segurança, usos e costumes, religião. Enfim, trata-se
A expositora descreve que as semelhanças entre o quadro de abuso sexual e o de adição
de um fenômeno multicausal que, para sofrer uma intervenção eficaz e precisa, necessitará
são
inúmeras, todas constantes do texto de sua autoria já referido, tais como:
de um trabalho de equipe interdisciplinar – no qual nenhuma área do conhecimento possa
atuar de forma exclusiva, independente e onde as relações de poder, a hierarquia dos profis- O abuso sexual da criança é um interação ilegal, aditiva para a pessoa que abusa, em
sionais nessa intervenção necessite ser a mais horizontalizada e integrada possível – vislumque
a droga é uma criança estruturalmente dependente. Em muitos casos, a criança se relabrando com essa postura atingir o patamar de uma equipe que intervenha de forma transdisciona
com a pessoa que abusa como figura parental. A adição a uma droga que é uma crianciplinar. Dentro dessa perspectiva é que os PROFISSIONAIS DA INFÃNCIA E JUVENTUDE têm
ça
estruturalmente
dependente torna muito difícil e, ao mesmo tempo da máxima importânbuscado sistematizar este tema, visando impedir as agressões ao corpo e à personalidade
cia,
a
interrupção
efetiva
da adição.
de quem mal começou a viver. Os estudos já realizados até hoje indicam que a pedofilia tem
O
abuso
sexual
da
criança
como síndrome de segredo para a criança é determinado por
deixado profundas sequelas na personalidade das crianças, pois estas ainda se encontram
vários
fatores,
tanto
externos
como
psicológicos e internos, como por aspectos específicos
em formação, em desenvolvimento. Diante disso, no Brasil, a pedofilia é considerada como
de segredo na própria interação abusiva. Como exemplo, temos a criança sendo obrigada a
crime hediondo, segundo a Lei 8.072/90.
não revelar para ninguém dentro da família ou fora dela – “aquilo que acontece entre eles
é um segredo”. E, geralmente, esse segredo é reforçado pela violência, ameaças ou castigo,
Segundo se depreende do texto apresentado pela Dra. Dalka, “no mundo todo está
suborno. Quando questionada, a criança não revela o abuso por medo. Isso pode levar a
presente a discussão sobre a política de proteção dos direitos humanos, ponto estratégico
consequências como dissociações e personalidade múltipla (finge para si mesmo que não
para a construção da democracia. Isso tem gerado, como consequência para sociedade, a
está acontecendo com ela, ao se submeter), acomodação (criando problemas de personalinecessidade de se priorizar ações adequadas no combate à criminalidade. E, embora não
dade, de culpa e auto-estima) e vínculos sexualizados (a excitação fisiológica, a gratificação
se possa falar em crime maior ou menor, não se pode esquecer que o potencial ofensivo da secundária e o vínculo sexualizado contribuem para o comportamento extremamente leal de
pedofilia é de grande intensidade. Pois a reserva de contingente da geração do amanhã, dia algumas crianças/adolescentes para com seus abusadores) .
a dia, noite após noite vem sendo desrespeitada, usurpada em seus direitos fundamentais
- Assim, o aspecto do segredo e o aspecto da adição constituem, ambos, mecanismos de
de proteção integral que, no caso de nosso país, é preconizado pelo Estatuto da Criança e evitação da realidade para a pessoa que abusa, para o pedófilo, sendo que a criança é forçado Adolescente (ECA)”.
da a associar-se à síndrome do segredo
Segundo a expositora, levantamento realizado pelo Lacri – Laboratório de Estudos da
Criança/USP entre 1996 e 2003 registrou mais de seis mil ocorrências de violência sexual
contra crianças e adolescentes, sendo 73% praticadas contra meninas. Este levantamento
coincide com as estatísticas mundiais que apontam “de 20-40 por cento das crianças que
sofreram abuso sexual são meninos (Furniss, 1993)”. Uma linha 0800 mantida pela SEDH
– Secretaria de Direitos Humanos, recebe denúncias em nível nacional, tendo já recebido
8.600 denúncias de exploração sexual comercial de crianças/adolescentes em todo o país,
entre 1997 e 2003. Atualmente, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes é a instância nacional representativa da sociedade e do governo,
para monitoramento da implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência
Sexual Infanto-Juvenil. A coordenação do comitê é exercida de forma colegiada, composta
por treze membros, representantes da sociedade civil, da juventude, dos poderes públicos e
da cooperação internacional, tendo como membros natos o Conselho Nacional de Direitos da
Criança e do Adolescente – CONANDA, o Ministério da Justiça e o Fórum Nacional de Defesa
da Criança/Adolescente (Fórum DCA).

A autora afirma que “na atualidade, o problema da pedofilia eclodiu também ao encorajamento às denúncias pelas vítimas, mas também pela devastadora proliferação da exploração sexual comercial de crianças/adolescentes, resultante, dentre outras causas, da pobreza.
O problema é complexo, pois engloba causas históricas, razões sociais e econômicas,
enquanto enseja a formação de uma vasta rede de conexão, envolvendo policiais, motoristas
de caminhão e de táxi, gerentes de hotéis, enfim, todo o segmento de turismo sexual voltado
para a corrupção de crianças/adolescentes em situação de risco”.
Como histórico no Brasil, a Dra. Dalka expõe em seu texto que “é a partir da década de
oitenta que o fenômeno do abuso da infância e da adolescência passa, a ser definitivamente
estudado, questionado. Assim, a partir desta data até os dias de hoje, a literatura nacional
sobre este fenômeno se desenvolveu muito. Por sua vez, a ideia de exploração sexual da
infância é conquista recente, na medida em que se assenta sobre um duplo reconhecimento
– o da existência de um padrão assimétrico de relações sociais entre gerações – o padrão
adultocêntrico e o da concepção da criança como cidadão, sujeito de direitos e não como
menor de idade, passível de ser objeto do prazer adulto”.
No plano legal, a Dra. Dalka disserta que o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos
da Criança, “...um marco na legislação internacional sobre os direitos humanos, chegando a
um consenso sobre questões delicadas como trabalho infantil, a criança soldado e a exploração sexual (...) iniciando um trabalho de conscientização da sociedade sobre ela. Esta
concepção da criança/adolescente como cidadão e enquanto sujeito de direitos é definitivamente homologada como lei na sociedade brasileira a partir de 13 de julho de 1990 – com a
promulgação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente”.
A autora afirma que o Brasil, embora tenha uma legislação de primeiro mundo, que visa
à defesa e a proteção integral de crianças e adolescentes, apresenta um triste cenário: participa, é conivente e é conhecido como integrante da rota mundial de turismo sexual, envolvendo crianças, adolescentes e adultas jovens. Além de se destacar pelo comércio de músicas
e danças erotizadas, próprias do carnaval, exibidas em programas de televisão, expondo
crianças de todas as idades.
A Dra. Dalka afirma que do ponto de vista psicossocial, a definição da violência sexual
na infância/adolescência significa, para Duarte & Arboleda, 1997, os contatos entre uma
criança/adolescente e um adulto (familiar ou não) nos quais se utiliza a criança/adolescente
como objeto gratificante para as necessidades ou desejos sexuais do adulto causando dano à
criança/adolescente. Esta experiência poderá interferir no seu desenvolvimento, considerando
que a criança/adolescente não tem ainda independência emocional e/ou maturidade plena

A Dra. Dalka explica que, segundo o modelo teórico de Finkelhor (1984), temos a compreensão daquele que abusa. Para ele, existem quatro pré-condições que levam um indivíduo a
cometer o abuso sexual infantil: motivação, superação das barreiras internas, superação das
barreiras externas e superação da possível resistência da criança. Explica-se a origem destas
pré-condições em nível psicológico-individual e em nível sócio-cultural.
1) Motivação – Em primeiro lugar é necessário sentir o desejo de manter relações sexuais
com uma criança – o que caracteriza a pedofilia. As possíveis razões psicológicas para explicar esta motivação seria um desenvolvimento emocional deficiente; este podem ocorrer seja
porque o pedófilo não tem uma percepção clara do seu EU, e daí utiliza-se da vítima como
um eu-objeto idealizado; por que ocorreu uma reativação inconsciente de um trauma sexual
infantil, seja por uma identificação narcisista com um Eu infantil – o pedófilo identifica-se de
maneira narcisista com sua vítima; seja por ter experimentado uma superproteção ou uma
privação emocional durante seus primeiros anos, e assim considerar-se como uma criança.
Assim, o que ele tenta é dar o amor que não teve e que gostaria de ter recebido, a uma criança que lhe recorda a ele próprio, a si mesmo. O modelo de outra pessoa com interesse sexual
por crianças, uma necessidade de poder ou de controle ou uma anormalidade biológica
As explicações sócio-culturais da motivação são a exigência de que os homens sejam
dominantes e fortes em suas relações sexuais, a utilização de imagens eróticas de crianças
na publicidade, a pornografia infantil e, finalmente, a repressão da masturbação e das relações extra-matrimoniais.
2) Superação das barreiras internas – Não é suficiente que aquele que agride se sinta
somente motivado. Ele tem que superar também as inibições internas que bloqueiam seu
desejo de se relacionar sexualmente com a criança/adolescente. Razões individuais da desinibição são o álcool, a psicose, a senilidade ou o fracasso na repressão do incesto dentro
da dinâmica familiar. Entre os motivos sócio-culturais encontram-se a tolerância social e a
debilidade das sanções pelo abuso sexual infantil, uma ideologia defensora das prerrogativas
patriarcais sobre os filhos, a pornografia infantil e a incapacidade dos adultos para se identificarem com as necessidades das crianças.
3) Superação das barreiras externas – Os fatores individuais mais importantes que permitem ao adulto superar as barreiras externas são a ausência, enfermidade ou distanciamento
da mãe, ou que a mesma esteja dominada ou seja maltratada por seu companheiro; o isolamento social da família; a existência [de espaços] pouco comuns para estar a sós com a
criança/adolescente; a falta de vigilância e, finalmente, condições ambientais de alojamentos
ou dormitórios comuns entre crianças e pais. As explicações sócio-culturais também falam a
respeito das barreiras contra a igualdade da mulher e a falta de apoio social da mãe.
4) Superação da possível resistência da criança/adolescente – Esta última pré-condição
fala a respeito da capacidade que tem a criança/adolescente para evitar ou resistir à violência/abuso sexual. Assim, fatores individuais que aumentam a probabilidade de que se produ-
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zam os abusos são a insegurança emocional da criança, seu desconhecimento (ignorância
até) sobre este tema, uma situação pouco comum de confiança entre a criança e aquele que
agride (por ex. quando a pessoa que agride é o pai) e a coerção. Quão mais nova é a criança,
mais dificuldade ela terá em poder evitar a violência/abuso sexual mediante uma recusa
manifesta, contando imediatamente a um adulto de sua confiança as propostas que lhe
foram feitas. É importante, portanto, evitar todo acontecimento que faça com que a criança/
adolescente se sinta emocionalmente vulnerável, ou se mostre receptiva às propostas daquele que agride, sem ter em quem confiar. Fatores sócio-culturais são, por exemplo, a escassa
educação sexual das crianças e sua falta de eficácia social.

inanimados), Frotteurismo (tocar e esfregar-se em uma pessoa sem o seu consentimento),
Pedofilia (foco em crianças pré-púberes), Masoquismo Sexual (ser humilhado ou sofrer),
Sadismo Sexual (infligir humilhação ou sofrimento), Fetichismo Transvéstico (vestir-se com
roupas do sexo oposto) e Voyeurismo (observar atividades sexuais). Uma categoria residual,
Parafilia Sem Outra Especificação, inclui outras Parafilias encontradas com menor frequência.
Não raro, os indivíduos têm mais de uma Parafilia.

A Dra. Dalka explica a pedofilia sob o pondo de vista médico. Depreende-se de seu texto
que, segundo o Dr. Aderbal Vieira Jr., psiquiatra coordenador do ambulatório de sexo patológico da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), pode-se dizer que a pedofilia não
é catalogada como uma doença, mas como um desvio sexual ou parafilia. A diferença entre
doença e desvio, segundo essa abordagem, é que a doença se instala abruptamente na vida
da pessoa e tem relação direta com os neurotransmissores e com alterações orgânicas. “A
doença interrompe a vida de uma pessoa, muda radicalmente o comportamento dela por um
motivo e uma contextualização muito clara. Já o desvio é algo permanente e sem explicação
evidente”, comparou. O desvio sexual é um conjunto de características de comportamento
impróprias, estranhas ou pouco aceitáveis, que aparecem quando o indivíduo começa a
desenvolver a sexualidade na infância e pode acompanhá-lo durante a vida inteira. Assim, as
disfunções ou desvios sexuais caracterizam-se por uma perturbação no desejo sexual e nas
alterações psicofisiológicas que caracterizam o ciclo de resposta sexual, causando sofrimento
acentuado e dificuldade interpessoal.

Critérios Diagnósticos para F65.4 – 302.2 Pedofilia
A. Ao longo de um período mínimo de 6 meses, fantasias sexualmente
excitantes recorrentes e intensas, impulsos sexuais ou comportamentos
envolvendo atividade sexual com uma (ou mais de uma) criança pré-púbere
(geralmente com 13 anos ou menos).
B. As fantasias, impulsos sexuais ou comportamentos causam sofrimento
clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional
ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.
C. O indivíduo tem no mínimo 16 anos e é pelo menos 5 anos mais velho que
a criança ou crianças no Critério A.
Nota para a codificação: Não incluir um indivíduo no final da adolescência
envolvido em um relacionamento sexual contínuo com uma criança com 12 ou
13 anos de idade.
Especificar se:
Atração Sexual por Homens
Atração Sexual por Mulheres
Atração Sexual por Ambos os Sexos
Especificar se:
Limitada ao Incesto
Especificar tipo:
Tipo Exclusivo (atração apenas por crianças)
Tipo Não-Exclusivo

Procedimentos de Registro
As Parafilias são diferenciadas com base no foco parafílico característico. Entretanto,
se as preferências sexuais do indivíduo satisfazem os critérios para mais de uma Parafilia,
Uma das últimas publicações sobre o tema, da inglesa CHRISTIANE SANDERSON, traz todas devem ser diagnosticadas. Os códigos e termos diagnósticos são os seguintes: 302.4
conclusões interessantes:
Exibicionismo, 302.81 Fetichismo, 302.89 Frotteurismo, 302.2 Pedofilia, 302.83 Masoquismo
Sexual, 302.84 Sadismo Sexual, 302.82 Voyeurismo, 302.3 Fetichismo Transvéstico e 302.9
• 87% dos casos de VS são cometidas por uma pessoa conhecida da criança (pai, vizinho, Parafilia Sem Outra Especificação. F65.4– PARAFILIA: PEDOFILIA P DSM.IV
amigo, algum profissional);
• A maioria dos abusos não é um evento único, mas persistente e sistematicamente
Dentro da classificação médica, a pedofilia é vista como um transtorno parafílico, (F65.4
cometido ao longo dos anos;
– 302.2, DSM. IV), ao lado de outras parafilias como exibicionismo, fetichismo, frotteurismo,
• Uma em dez crianças é sexualmente abusada;
masoquismo, sadismo, fetichismo transvéstico e voyeurismo.
• Abusadores sexuais de crianças são pessoas sedutoras e não monstros;
O foco parafílico da Pedofilia envolve atividade sexual com uma criança pré-púbere
• Os pedófilos – aqueles que sentem atração sexual por crianças – aliciam adultos para (geralmente com 13 anos ou menos). O indivíduo com Pedofilia deve ter 16 anos ou mais e
terem acesso às crianças;
ser pelo menos 5 anos mais velho que a criança. Para indivíduos com Pedofilia no final da
• Somente um em dez casos de abuso sexual é relatado – os outros nove não são;
adolescência, não se especifica uma diferença etária precisa, cabendo exercer o julgamento
• Somente 10% de casos de abuso sexual de crianças vão para o tribunal;
clínico, pois é preciso levar em conta tanto a maturidade sexual da criança quanto a dife• A taxa de condenação para os abusadores sexuais de crianças é baixa, cerca de 5%;
rença de idade. Os indivíduos com Pedofilia geralmente relatam uma atração por crianças
• Um terço dos abusos sexuais é cometido por adolescentes;
de uma determinada faixa etária. Alguns preferem meninos, outros sentem maior atração
• De 20% a 25% dos casos de abuso sexual são cometidos por mulheres;
por meninas, e outros são excitados tanto por meninos quanto por meninas. Os indivíduos
• Identificar, humilhar ou perseguir os pedófilos somente os leva à clandestinidade, torque sentem atração pelo sexo feminino geralmente preferem crianças de 10 anos, enquanto
nando difícil controlá-los, aumentando a ameaça que representam;
• Muitos pedófilos podem ser ensinados a administrar e alterar seus comportamentos de aqueles atraídos por meninos preferem, habitualmente, crianças um pouco mais velhas. A
abuso (exemplo de sucesso no Canadá com o Método da Justiça Restaurativa – onde entra a Pedofilia envolvendo vítimas femininas é relatada com maior frequência do que a Pedofilia
contribuição e participação da Comunidade – todos são responsáveis pela vigilância e prote- envolvendo meninos. Alguns indivíduos com Pedofilia sentem atração sexual exclusivamente
por crianças (Tipo Exclusivo), enquanto outros às vezes sentem atração por adultos (Tipo
ção das crianças);
Não-Exclusivo). Os indivíduos com Pedofilia que atuam segundo seus anseios podem limitar
Na maioria das vezes Abuso Sexual é planejado por um adulto que tem as seguintes sua atividade a despir e observar a criança, exibir-se, masturbar-se na presença dela, ou tocála e afagá-la. Outros, entretanto, realizam felação ou cunilíngua ou penetram a vagina, boca
características:
ou ânus da criança com seus dedos, objetos estranhos ou pênis, utilizando variados graus de
• Predisposição para abusar sexualmente de crianças /adolescentes;
força para tal. Essas atividades são geralmente explicadas com desculpas ou racionalizações
• Fantasia e excitação masturbatória – raiva, ansiedade, tédio, depressão, estresse;
de que possuem “valor educativo” para a criança, de que esta obtém “prazer sexual” com os
• Pensamento distorcido;
• Comportamento de alto risco – pornografia infantil;
atos praticados, ou de que a criança foi “sexualmente provocante” — temas comuns tam• Comportamento de alto risco – parques, escolas, hora do banho;
bém na pornografia pedófila. Os indivíduos podem limitar suas atividades a seus próprios
• Seleção do alvo – escolha da vítima pela idade, aparência;
filhos, filhos adotivos ou parentes, ou vitimar crianças de fora de suas famílias. Alguns indiví• Planejamento;
duos com Pedofilia ameaçam a criança para evitar a revelação de seus atos. Outros, particu• Aliciamento da vítima;
larmente aqueles que vitimam crianças com frequência, desenvolvem técnicas complicadas
• Superação da hesitação da vítima;
para obterem acesso às crianças, que podem incluir a obtenção da confiança da mãe, casar• Início do abuso;
se com uma mulher que tenha uma criança atraente, traficar crianças com outros indivíduos
• Manutenção do segredo;
com Pedofilia ou, em casos raros, adotar crianças de países não-industrializados ou raptar
• Remorso ou medo de ser descoberto;
crianças. Exceto em casos nos quais o transtorno está associado com Sadismo Sexual, o indi• Pensamento distorcido – reinterpretação da experiência da criança e responsabilidade;
víduo pode atender às necessidades da criança para obter seu afeto, interesse e lealdade e
• Comportamento normalizador;
evitar que esta denuncie a atividade sexual. O transtorno geralmente começa na adolescên• Manutenção do comportamento;
cia, embora alguns indivíduos com Pedofilia relatem não terem sentido atração por crianças
• Cuidado para não ser apanhado;
até a meia-idade. A frequência do comportamento pedófilo costuma flutuar de acordo com o
• Intensificação dos abusos;
estresse psicossocial. O curso em geral é crônico, especialmente nos indivíduos atraídos por
• Processo cognitivo falho (não consegue avaliar necessidades alheias, não inverte papel
meninos. A taxa de recidiva para indivíduos com Pedofilia envolvendo uma preferência pelo
– não desenvolve processo simbólico);
sexo masculino é aproximadamente o dobro daquela para a preferência pelo sexo feminino.
• Desejo de poder e de controle;

As Parafilias são caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situações incomuns, e causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em
outras áreas importantes da vida do indivíduo.
Características diagnósticas:
As características essenciais de uma parafilia consistem de fantasias, anseios sexuais ou
comportamentos recorrentes, intensos e sexualmente excitantes, em geral envolvendo: objetos não-humanos; sofrimento ou humilhação, próprios ou do parceiro ; crianças ou outras
pessoas sem o seu consentimento. Tudo isso ocorrendo durante um período mínimo de 6
meses (Critério A).
Em alguns indivíduos, as fantasias ou estímulos parafílicos são obrigatórios para a excitação erótica e sempre incluídos na atividade sexual. Em outros casos, as preferências parafílicas ocorrem apenas episodicamente (por exemplo, talvez durante períodos de estresse), ao
passo que, em outros momentos, o indivíduo é capaz de funcionar sexualmente sem fantasias ou estímulos parafílicos. O comportamento, os anseios sexuais ou as fantasias causam
sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em
outras áreas importantes da vida do indivíduo (Critério B).
A imaginação parafílica pode ser posta em ação com um parceiro sem o seu consentimento,
de modo a causar-lhe danos (como no Sadismo Sexual ou na Pedofilia), podendo o indivíduo estar sujeito à detenção ou prisão. As ofensas sexuais contra crianças constituem uma
parcela significativa dos atos sexuais criminosos, sendo que os indivíduos com Exibicionismo, Pedofilia e Voyeurismo perfazem a maioria dos agressores sexuais presos. Em algumas
situações, a ação sob a influência da imaginação parafílica pode acarretar ferimentos autoinfligidos (como no Masoquismo Sexual). Os relacionamentos sociais e sexuais podem ser
prejudicados se as outras pessoas consideram vergonhoso ou repugnante o comportamento
sexual incomum ou se o parceiro sexual do indivíduo recusa-se a cooperar com suas preferências sexuais incomuns. Em alguns casos, o comportamento incomum (por exemplo, atos
exibicionistas ou coleção de fetiches) pode tornar-se a principal atividade sexual na vida
do indivíduo. Esses indivíduos raramente buscam auxílio por sua própria conta, geralmente
chegando à atenção dos profissionais de saúde mental apenas quando seu comportamento
provocou conflitos com parceiros sexuais ou com a sociedade.
As Parafilias aqui descritas são condições especificamente identificadas por classificações
anteriores. Elas incluem Exibicionismo (exposição dos genitais), Fetichismo (uso de objetos

Sobre as causas da Pedofilia, a Dra. Dalka explica que são três causas principais apontadas no estudo da pedofilia:
A primeira refere-se à sexualidade reprimida: crianças que apresentam um desenvolvimento afetivo-emocional conturbado, com dificuldade para manifestar e expressar seu
desenvolvimento sexual, seus questionamentos, curiosidades, identificações com figuras
de apego. É frequente o pedófilo se aproximar de crianças afetivamente carentes, ou seja,
daquelas que respondem a sua sedução, mesmo que ele seja um desconhecido: a criança é
seduzida por quem lhe dedica uma atenção que os pais não lhe dão.
A segunda causa que leva à pedofilia encontra-se na pouca idade em que crianças, principalmente em países subdesenvolvidos, mergulham na prostituição, trocando a escola e as
brincadeiras infantis por práticas libidinosas que lhes rendem algum dinheiro para sobreviver.
A pobreza ocasiona muitas vítimas, mas as mais atingidas são as crianças.
A terceira causa e a mais grave delas, pelo anonimato, pela ausência de informação e
pelo grau de periculosidade, está no campo dos desvios de personalidade, no proceder de
fronteiriços que se apresentam, aparentemente, dentro da mais absoluta correção, mantendo
em segredo um mundo povoado de abominável comportamento.
Sobre as consequências da violência na infância /adolescência a expositora explica que
são variadas, dependendo de: idade da vítima e do agressor; tipo de relação entre eles; personalidade da vítima; duração e frequência da agressão; tipo e gravidade do ato; reação do
ambiente.
Nos casos de violência sexual seus efeitos, citados por López Sanchez (1991, p. 27–30):
1. Efeitos Imediatos (2 primeiros anos):
• 60 a 80% apresentam algum distúrbio ou alteração
Efeitos físicos mais frequentes:
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• distúrbios de sono (17 a 20%)
• mudanças de hábitos alimentares (5 a 20%)
• gravidez (1 a 11%)
• DST
Efeitos psicológicos mais frequentes:
medo (40 a 80%)
hostilidade frente ao sexo do agressor (13 a 5%)
culpa (25 a 64%)
depressão (em torno de 25%)
baixa auto-estima (em torno de 58%)
conduta sexual anormal – masturbação compulsiva, exibicionismo (27 a 40%)
angústia, agressões, condutas anti-sociais,
sentimentos de estigmatização
Efeitos sociais mais frequentes:
dificuldades escolares
discussões familiares frequentes
fuga (33 a 50%)
delinquência, prostituição
2 – Efeitos a longo prazo:
fobias, pânico, personalidade anti-social
depressão com ideias de suicídio, tentativa ou suicídio levado a cabo
cronificação dos sentimentos de estigmatização
isolamento
ansiedade, tensão e dificuldades alimentares
dificuldades de relacionamento com pessoas do sexo do agressor (amigos, pais, filhos,
companheiros)
reedição da violência, revitimização
distúrbios sexuais.
drogadição e alcoolismo
Sobre a Pedofilia e a Religião
A Dra. Dalka também fez um estudo sobre a Pedofilia e a Religião, discorrendo sobre o
assunto no mesmo texto, fonte de sua apresentação na CPI da Pedofilia. Transcrevemos abaixo em itálico:
Com referência à repressão sexual, a prova mais evidente está nos escândalos
sexuais envolvendo padres católicos obrigados ao celibato. A Igreja, durante décadas, manteve-se discreta em relação a denúncias de abusos sexuais envolvendo
seus membros, praticados quase com exclusividade contra crianças/adolescentes.
Entretanto, com a sucessão de escândalos, o Vaticano foi obrigado a se manifestar, sinalizando o Papa João Paulo II que a questão será enfrentada pela Igreja.
Não resta dúvida de que a prática da pedofilia por representantes clericais tem
raízes no celibato e na posição de destaque ocupada pelos padres na sociedade,
a desencorajar a denúncia, enquanto leva ao descrédito o denunciante. Afinal, é
difícil acreditar que um padre possa cometer tão grave crime. Assim, mais uma
vez, o silêncio e o preconceito deixam a prática delitiva no falso mundo das aparências.
Todos os dias, aparecem manchetes de jornais com denúncias de pedofilia na
Igreja. Um levantamento realizado com representantes da Igreja no Brasil trouxe
um número significativo: 77% dos entrevistados sabiam de algum caso de abuso
sexual dentro da diocese. A pesquisa foi elaborada pelo padre Gino Nasini, especialista em teologia moral, e apresentada num seminário em Andover, nos Estados
Unidos. A partir daí, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pediu socorro. A
CNBB admitiu que precisa da ajuda de pedagogos, psicólogos e psiquiatras para
reforçar a formação de padres e evitar novos casos de abuso sexual. Isso, depois
que dois padres foram denunciados recentemente por abuso sexual de crianças
que freqüentavam a missa e as atividades das paróquias. A verdade é que o drama
da pedofilia na Igreja se espalha pelo mundo, tendo o Papa já convocado 13 cardeais para discutir os escândalos sexuais na Igreja norte-americana. Na Europa, casos
como o do padre inglês que tinha 30 mil fotos pornográficas de crianças, ou de um
padre alemão que abusava de garotos numa creche, causaram a indignação dos
católicos. Via Internet, o site de um provedor (www.terra.com.br) convidou [a se
expressarem] o frei Antônio Moser, especialista em teologia moral e autor de um
livro relacionando sexualidade e Igreja; e o psiquiatra Aderbal Vieira Jr, que é coordenador do ambulatório de sexo patológico da Universidade Federal de São Paulo.
Se o desvio aparece na infância, será que foi motivado por abuso sexual? O
psiquiatra respondeu que não. “Nem todo pedófilo foi abusado sexualmente”.
Segundo ele, crianças molestadas sexualmente podem reagir de três maneiras –
• o desenvolvimento de uma neurose,
• a eterna sensação de mal estar
• a reprodução do comportamento do agressor.
“Não dá para negar que há muitos casos de pedófilos que foram abusados
sexualmente na infância. Algumas pessoas se sentem tentadas a reproduzir o
comportamento do agressor. Essa seria uma forma de dizer que não havia outra
escolha usando o discurso ‘abuso gera abuso’”.
O psiquiatra aproveitou para alertar que outros tipos de abuso podem levar a
um desvio sexual. “Abuso nem sempre é violência sexual. Pode ser uma relação de
poder abusiva dos pais ou um autoritarismo excessivo.
Há também os casos de relações com adultos num grau de erotismo elevado,
mesmo sem que aconteça o ato sexual”. As marcas desses abusos marcam a vida
sexual do indivíduo de maneira mais sutil.
“O pedófilo é muito inseguro”. E seria essa insegurança que faria da criança um
objeto sedutor para os portadores dos desvios sexuais? A explicação é simples: a
criança não reclama, e quando reclama não o faz de maneira eficaz. O psiquiatra
explicou que a vítima, que ainda não desenvolveu completamente a sexualidade,
oferece menos risco e não amedronta os agressores. “Ela não sabe muito bem
o que está acontecendo. Uma criança é inocente, não tem malícia e, por isso,
ameaça menos”, concluiu. Importante ressaltar que maior parte dos pedófilos é do
sexo masculino e opta por crianças do mesmo sexo.
Para o Frei Antônio Moser, não é o celibato que causa os desvios sexuais.
“Tanto no celibato, quanto no casamento há as chamadas pulsões sexuais. Se a
pedofilia se prendesse ao celibato não haveria casos fora da Igreja”. O frei acrescentou: “Sabemos de muitas histórias de pedófilos casados. Há também casos de
pastores e padres de Igrejas ocidentais que se casaram e cometeram a pedofilia”. Para o religioso, a explicação para a pedofilia estaria na libertação de alguns
impulsos que estariam adormecidos. Para evitá-los, tudo dependeria da administração desses impulsos. “O homem precisa admitir seus impulsos e aprender a
conviver com eles”, concluiu o frei.
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Igreja pode ser refúgio para pedófilos
Para o psiquiatra, o celibato dificulta a expressão do impulso sexual e atrapalha
a vida de qualquer ser humano - seja ele padre ou não. Mesmo assim, o celibato
é algo que os sacerdotes procuram e almejam quando entram na Igreja. A justificativa dele é que, em muitos casos, a renúncia sexual seria uma forma de manter
o controle do desejo em caso de desvio. “O pedófilo é alguém que vive em conflito e busca na religião os limites morais e éticos que não consegue propiciar a si
mesmo”. Funcionaria como um esconderijo. “Alguns deles, nem mesmo atrás da
batina, resistem. Usam a posição na Igreja para cometer e encobrir os abusos”,
declarou.
Seleção de sacerdotes precisa ser mais rigorosa, admite frei
Para o frei Moser, a seleção de sacerdotes é necessária e precisa ser reforçada.
“A triagem sempre foi rigorosa, mas as aparências enganam. É o mistério do ser
humano que nem sempre é desvendado”, disse o religioso. O frei aproveitou para
rebater a afirmação do psiquiatra sobre a Igreja ter se transformado num refúgio
para os portadores de desvios sexuais. O padre argumentou: “As pessoas precisam
encontrar o lugar ideal para suportar e conviver com esses impulsos. Eu não acho
que isso seja impossível”. Quanto à onda de escândalos envolvendo padres da
Igreja Católica, o frei disse que o momento é ideal para que o Vaticano repense os
quesitos exigidos na formação de sacerdotes.
Segundo o frei, nos últimos anos, a Igreja prefere acolher adultos e pessoas
mais maduras para trilhar o caminho do sacerdócio. “É uma maneira de selecionar os candidatos com mais rigor. No entanto, entrar mais cedo ou mais tarde
não é determinante e não evitaria o problema”. O frei também detalhou como é
a vida de um candidato a padre. “É uma vida canalizada à oração, aos esportes
e aos estudos. São anos de exigência e dedicação. Ninguém vira padre da noite
para o dia”.
Sobre a acusação da Igreja Católica encobrir, durante séculos, os casos de abusos, o frei observou: “Toda instituição tende a se preservar”. Em seguida, admitiu
que o Vaticano foi omisso em muitos casos e argumentou que os motivos são os
pés de barro da instituição. “A Igreja é divina porque foi fundada por Cristo, mas
é administrada por homens”. O frei disse também que o que leva um bispo ou
padre a não divulgar um caso de abuso é a vontade de recuperar o pecador. “No
fundo, a razão não é ocultar - É a esperança de recuperar. Se nós padres não acreditarmos mais nisso, o sacerdócio perdeu a razão de ser”.
A punição para os padres pedófilos será a transferência para mosteiros, onde
ficarão confinados para recuperação e tratamento. “A punição da Igreja é diferente da punição dos homens”, justificou o frei. O religioso disse ainda que o principal
é afastar o pecador do ministério e da comunidade. “A palavra expulsar é muito
forte. A Igreja não abandona ninguém”. O psiquiatra aproveitou a deixa para diferenciar com mais detalhes a punição leiga da punição religiosa. “Os leigos buscam
o castigo, os religiosos a recuperação e o arrependimento. São punições diferentes, com motivações diferentes”, comparou.
Na Europa, recentemente, foi cogitada a possibilidade de se identificar a casa
de um pedófilo com uma placa para evitar futuros crimes. “Como psiquiatra não
posso concordar com essa ideia. Se fosse pai, eu até compreenderia. A dúvida fica
entre proteger o indivíduo ou defender a comunidade”. O que mais assusta é o
fato de não existir cura para a pedofilia. “O pedófilo nunca deixa de ser pedófilo. É
como um homossexual se tornar heterossexual. É praticamente impossível”, completou. Segundo o psiquiatra, cada indivíduo tem orientação sexual insolúvel. “Isso
significa que o pedófilo vai passar a vida tendo interesses em crianças”, alertou.
Se não existe cura, será que dá para, pelo menos, controlar o problema? O psiquiatra acenou com uma ponta de esperança para os portadores do desvio sexual.
Segundo Vieira, há como controlar os impulsos com o uso de medicamentos e ajudar o indivíduo a entender o que ele sente com psicoterapia.
“A masturbação poderia ser uma saída honrosa para o celibato”. Para o médico, o ato pode ser considerado algo normal e seria uma outra forma de evitar o
abuso de crianças. “É melhor realizar o desejo no nível da fantasia”. Para o frei
a ideia é incogitável. “Na Igreja, o sacerdote deve canalizar a sexualidade para a
doação, para o estudo e para a oração”, defendeu. E foi além: “A masturbação é a
expressão de uma insatisfação ou curiosidade. É a manifestação de uma angústia,
de uma tensão e de um conflito”.
Segundo o psiquiatra, a explosão de casos de pedofilia na Igreja Católica pode
estar relacionada ao excesso de moral. “O moralismo em excesso pode emergir de
maneira selvagem, de forma desregrada”, alertou. O psiquiatra disse ainda que a
situação das pessoas que sofrem de desvios sexuais pode se agravar com a intolerância. “Pessoas que têm um impulso sexual diferente são obrigadas a se negar o
tempo todo. O rigor pode provocar reações contrárias. A válvula de escape acaba
sendo uma reação explosiva e ilegal”.
Legislação Brasileira
A Dra. Dalka também discorre sobre a Legislação Brasileira e a PEDOFFILIA. Segundo seus
estudos “esta concepção da criança/adolescente como cidadão e enquanto sujeito de direitos é definitivamente homologada como lei na sociedade brasileira a partir de 13 de julho de
1990 – com a promulgação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
O ECA foi aprovado através da Lei 8.069 – dispondo sobre a proteção integral à criança e
ao adolescente, ou seja, estabelece o que crianças/adolescentes/pais/responsáveis/ /comunidade e instituições além do Estado podem ou não, devem ou não fazer. Também define quais
as consequências das ações/omissões contra a criança/adolescente e daquelas cujo autor é
o próprio adolescente. Todavia, a sua implantação esbarra em inúmeras dificuldades. Toda a
política para o setor é elaborada pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente
e executada pelos Conselhos Tutelares da Infância e Juventude, duas instâncias diferentes
quanto a suas atribuições e competências. Como os conselhos dos outros setores das políticas sociais, esses também seguem a ótica da municipalização, contam com a participação da
sociedade civil e devem servir como instrumento de controle sobre as ações do Estado.
A diferença básica introduzida por essa nova lei é que a criança e o adolescente deixaram
de ser objetos de direitos para se tornarem cidadãos e, como tal, sujeitos de direitos. Todavia
os conselhos de Direitos, que devem traçar as políticas, não estão efetivamente implantados
e os Tutelares, por consequência, muitos ainda estão sem condição de garantir a cidadania
tanto às crianças quanto aos adolescentes até 18 anos. Assim, sem serviços de proteção e
atendimento, as crianças e adolescentes brasileiros continuam marginalizados”.
“O ECA almeja alcançar essa proteção integral por meio de direitos que garantam pleno
desenvolvimento às crianças/adolescentes – é a doutrina defendida pela ONU, com base na
Declaração Universal dos Direitos da Criança que afirma o valor da criança como ser humano; a necessidade de respeito especial à sua condição de pessoa em desenvolvimento; de
valorizar a infância e juventude como portadoras da continuidade do povo e da espécie e de
reconhecer sua vulnerabilidade.
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A Constituição de 1988, estruturada dentro de uma concepção moderna, deixou de ser
um diploma político para ser um pacto de cidadania, preocupando-se com os direitos humanos em todas as dimensões.
Em relação à infância, o legislador constitucional filiou-se a DOUTRINA DA PROTEÇÃO
INTEGRAL, prevista na Convenção Internacional sobre Direitos da Criança, à qual aderiu o
Brasil pelo Decreto-Legislativo 28/1990. Esse decreto obriga a proteção das crianças e dos
adolescentes, evitando que sofram as consequências das injustiças social, econômica e jurídica.
O primeiro e único diploma de regência efetiva sobre o tema, em nível infraconstitucional, é o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 –, espécie de instrumental de
efetivação dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, que obrigou o Estado
a priorizar os investimentos na condução das suas políticas públicas (art. 226, § 8º, CF/88).
O Estatuto e a legislação penal, alinhados entre si, propõem prevenção e repressão às
práticas sexuais criminosas contra crianças e adolescentes, intitulando tais práticas de PEDOFILIA.
A genérica nomenclatura abriga um leque de delitos, alguns bem antigos, como estupro,
atentado violento ao pudor, corrupção de menores etc., e outros mais modernos, como publicações ou fotografias de cenas de sexo ou imagens pornográficas de crianças e de adolescentes, dentre outros.
Entretanto, é muito pobre a legislação brasileira na criminalização de condutas reprováveis e passíveis de serem consideradas práticas pedófilas, existindo praticamente um tipo
único, no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, delito esse punido com pena de
reclusão de um a quatro anos.
O referido tipo está assim descrito:
Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. O sujeito ativo desse crime é toda e qualquer pessoa que, de qualquer forma, contribua para a ação descrita, seja o fotógrafo, o editor, o proprietário da revista, do jornal etc
– visto ser crime de dano, independe do resultado –, pois a mera conduta já realiza o tipo.”
Ainda continuando o raciocínio, na prática “a pedofilia, pela Lei 8.072/90, é considerada
crime hediondo, o que determina rigor absoluto para o acusado desse tipo, que, sem direito
a fiança ou liberdade provisória, responde ao processo preso em regime fechado e tem de
cumprir a pena integralmente.
A doutrina jurídica traça alguns aspectos controvertidos na apuração do crime do art.
241 do ECA. Dentre eles destaca-se a questão do elemento subjetivo do sujeito ativo, visto
inexistir a forma culposa, o que dificulta as investigações, porque o dolo não se apresenta
evidenciado em muitas situações. Assim, como o delito exige sempre a menoridade do sujeito passivo, aquele que publica fotos eróticas, por exemplo, livra-se da repressão ao afirmar
ignorância da menoridade da vítima.
Outro aspecto a ensejar dificuldade nas averiguações reside na identificação do computador de onde são divulgadas fotos infantes. Quando se trata de máquina usada em residência
não há problema [na identificação do usuário], mas quando se trata de computadores de
empresas, de órgãos públicos, ou de lugares públicos, com livre acesso a pessoas diversas, a
atividade investigatória fica dificultada. Daí a preocupação dos responsáveis pelos estabelecimentos e pelos computadores, em munir os usuários de senha de acesso.
A expressão PUBLICAR, usada pelo legislador no art. 241 do ECA, tem ensejado questionamentos em torno da necessidade do corpo de delito para a comprovação da materialidade
do crime.
O certo é que a timidez do legislador brasileiro deixa perplexa a sociedade pela dificuldade que tem o Estado de punir os pedófilos, diante de absoluta falta de instrumental legislativo. Foi promulgada uma Lei que pune os pedófilos que armazenam imagens pornográficas
envolvendo crianças e adolescentes, pelo presidente Lula, no III Congresso Internacional
sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizado no Rio de Janeiro
em novembro de 2008. Todavia, enquanto isso, não mais se ignora a instalação, no Brasil, de
uma indústria que explora a pedofilia, rendendo vultosas somas.
Por mero acaso, por exemplo, quando a polícia do Paraná investigava pirataria em
computadores, descobriu portentosa rede de pedofilia no Estado, com reflexos em outras
unidades da Federação, a demonstrar que a agressão sexual às crianças, via internet, como
acontece nos países mais adiantados, instalou-se também no solo brasileiro, onde já estão
chegando as quadrilhas, organizadas em redes espraiadas por todo o planeta.
A internet alavancou a prática da pedofilia, o que levou a Itália a criar o primeiro portal
antipedofilia, no qual estão centralizadas as informações de combate à pornografia infantil”.
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apenas três tribunais estão em funcionamento. Se for mantido esse ritmo de implantação do
ECA, alguns dos seus objetivos serão atingidos apenas no ano 3640.
Diante de tudo isso, conclui-se que:
1º) As práticas pedófilas são antigas, mas é no mundo moderno que se apresentaram
como danosas, marcando crianças e adolescentes de forma brutal.
2º) As questões sociais, a partir da Revolução Industrial e agora com a globalização,
têm como vítimas diretas crianças e adolescentes, pela fragilidade física e mental que lhes
é peculiar. E, à medida em que se espraia a pobreza e mais se acentua a concentração de
renda, aumenta a prostituição infantil, que tem como uma das suas facetas a pedofilia.
3º) A internet é considerada o “paraíso” dos pedófilos. Nela e por ela desenvolvem-se as
redes de pedofilia.
4º) O Brasil já faz parte da enorme rede que liga os pedófilos do planeta.
5º) A Legislação brasileira é escassa e tímida, embora tenhamos instrumental na Constituição que garante e até exige do Estado ativa participação na repressão da pedofilia.
6º) A timidez do Estado Legislador Brasileiro está estampada no único dispositivo que
serve para punir os pedófilos (art. 241, ECA) e na Lei que pune os pedófilos que armazenam
imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes, pelo presidente Lula, no III
Congresso Internacional sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes,
realizado no Rio de Janeiro em novembro de 2008. Segundo a Dra. Patrícia Calmon Rangelé2,
tem-se “alguns aspectos importantes a refletir como por exemplo, a possibilidade e conveniência de transferirmos a responsabilidade do agressor, em crimes praticados contra crianças
e adolescentes, para a esfera de competência/atribuição dos Juizados e Promotorias de Justiça Especializados, que poderão adotar, concomitantemente, as medidas protetivas à vítima e
à sua família, com o encaminhamento do agressor a tratamento”. 3
7º) Apesar do esforço de vários profissionais representantes da sociedade civil e dos
representantes do governo, sabe-se que o enfrentamento dos problemas de VD (violência
doméstica), do abuso e de exploração sexual de crianças/adolescentes no Brasil, necessariamente exige a implementação de um amplo leque de ações no plano nacional e no regional.
O que vem sendo realizado no Brasil ainda é insuficiente para eliminar essa bárbara forma
de violência.
8º) Todavia, a conscientização da VD, do abuso sexual permite que pais e profissionais
possam dialogar com as crianças, eliminando o segredo e o silêncio que o ocultam, garantindo que não permaneça escondido. As crianças precisam ser protegidas de adultos e de adolescentes que as violentam, se aproveitam delas ou as manipulam para ter contato sexual.
9º) O tratamento oferecido tanto ao pedófilo quanto à vítima e sua família deve ser
realizado em equipe interdisciplinar, garantindo que as áreas do conhecimento envolvidas
estejam todas representadas por profissionais capacitados, intervindo de forma integrada
e articulada, engajados na rede de defesa da proteção integral de crianças/adolescentes.
Cabe aqui ressaltar que todas as áreas já citadas vêm contribuindo para a melhoria dos
procedimentos, para o avanço das investigações nessa área, tanto em nível nacional quanto
internacional.
10º) O atendimento preventivo – seminários, palestras, congressos, campanhas na mídia
deverão fazer parte de uma intervenção primária. O atendimento preventivo sobre uma
população de risco, com oficinas para crianças/ /profissionais/pais e responsáveis deverão
fazer parte de uma intervenção secundária. O atendimento psicossocial direcionado a uma
família onde o problema da pedofilia surgiu deverá acontecer em paralelo a um atendimento
preventivo focal – para que não ocorra a revitimização, nem novos casos possam ocorrer.
11º) A metodologia participativa do psicodrama tem sido utilizada e bastante recomendada no tratamento e prevenção da pedofilia, por vários especialistas no mundo todo e,
especialmente no Brasil.

12º) Essa responsabilidade da proteção cabe não apenas aos pais, mas a todos os adultos
da comunidade. Para garantir a segurança de todas as crianças é essencial mudar da REAÇÃO PARA A PREVENÇÃO :
Apesar do esforço de vários profissionais representantes da sociedade civil e dos repre• formação de redes de proteção,
sentantes do governo, sabe-se que o enfrentamento dos problemas de abuso e de explora• campanhas de saúde pública, sócio-educacional, apoiadas pelo sistema de garantia de
ção sexual comercial de crianças/adolescentes no Brasil, necessariamente exige a implemen- direitos;
tação de um amplo leque de ações no plano nacional e no regional. O que vem sendo realizado no Brasil ainda é insuficiente para eliminar essa bárbara forma de violência. Os desafios
13º) Proteger crianças é uma responsabiliodade de todos os adultos e, como tal, da
são maiores porque, nos casos de abuso sexual, os crimes escondem-se sob um forte pacto comunidade na qual vivem. Só quando toda comunidade estiver esclarecida e envolvida
do silêncio, derivado da noção de que os adultos são donos das crianças e que o lar é uma na proteção de crianças é que será transmitida uma mensagem clara e unificada de que a
instituição inviolável. Enquanto que a exploração sexual comercial configura-se como uma SOCIEDADE NÃO TOLERARÁ A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL
das mais cruéis consequências da miséria e da omissão ou conivência da sociedade diante DE CRIANÇAS.
das redes de prostituição, pedofilia e material pornográfico .
Segundo o relator da Organização das Nações Unidas (ONU), Juan Miguel Petit, que
10.4.1.5. Sobre o Trabalho da Entidade:
esteve no Brasil em novembro/2003, o problema do abuso e exploração sexual comercial
O CNRVV – Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sedes
infanto-juvenil em nosso país atinge cerca de 100 a 500 mil crianças/ adolescentes. Nesse Sapientiae objetiva realizar trabalho de combate à violência doméstica, através de
1
relatório, destaca-se:
programas e políticas de intervenção.
– 241 rotas de tráfico de crianças/adolescentes e mulheres para fins de exploração sexuOriginou-se do Núcleo de Referência às Vítimas da Violência, setor da Clínica
al. A maioria das rotas estão no Norte e Nordeste, cujos destinos principais são Espanha e Psicológica deste Instituto, em 1994. Articulado e sintonizado com os seus princíHolanda;
pios na defesa intransigente dos direitos humanos, do ECA – Estatuto da Criança e
– a impunidade contribui para o número ainda baixo de denúncias dos casos.
do Adolescente – e da cidadania.
– a pobreza seria a explicação para o envolvimento de tantas crianças? O relator cita o
Em 2000, é referendada pela Diretoria e pelo Conselho do Instituto Sedes
exemplo de meninas em Salvador que se prostituem por R$ 0,20; Sendo que em 11,5% dos
Sapientiae a sua inserção na instância de Centros do Instituto, como Centro de
casos, a própria família marca encontros de clientes em casa;
– trabalhos domésticos também expõem adolescentes e as principais vítimas são meninas Referência às Vítimas da Violência, CNRVV.
Em 2002 foi vencedor do Prêmio Criança 2002 da Fundação Abrinq – categoria
afro-brasileiras;
Violência
Doméstica.
– a exploração sexual comercial de crianças/adolescentes está ligada ao crime organizado;
Intervém
no social e na saúde mental com programas de: tratamento, preven– em relação aos programas implantados, a ONU elogia os esforços do governo para lidar
ção,
formação
de profissionais, pesquisa, parcerias/divulgação e administração.
com a exploração sexual comercial de crianças/adolescentes, mas aponta que os programas
Busca alternativas para que a criança e o adolescente possam romper com o pacto
sociais não atingem famílias em extrema situação de pobreza;
– a sociedade brasileira foi responsabilizada pelo fenômeno devido ao desequilíbrio na do silêncio, com a lógica da crueldade e interromper o caminho que leva, quase
relação entre homens e mulheres. Além do que a mídia reforça a imagem das jovens como sempre, do lugar da vítima ao do agressor.
(Fonte: http://www.sedesweb.org.br/site/cnrvv)
objetos sexuais de consumo;
– para a ONU, o Brasil precisa ratificar o Protocolo Internacional sobre Venda e Prostitui2 Promotor de Justiça, coordenadora estadual da ABMP/ES (Associação Brasileira de Magistrados e Promotores do
ção de Crianças, atualizar o Código Penal e por em prática o Estatuto da Criança e do Ado- Estado
do Espírito Santo), Dirigente do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público
lescente. Pelo ECA, 494 cidades deveriam contar com tribunais especiais para tratar de casos do Estado do Espírtito Santo; Mestre em Psicologia e autora o livro “Abuso sexual intrafamliar recorrente”, publicado
de violação dos direitos de crianças/adolescentes. Treze anos após entrar em vigor, porém, pela Juruá Editora.
CONCLUSÕES DOS ESTUDOS DA DRA. DALKA NO TEXTO EM REFERÊNCIA:

1 Petit, Juan Miguel – Exploração Sexual Comercial no Brasil – in Relatório da ONU, Genebra, 18/02/04, mimeo distribuído pela Fundação Abrinq para os Direitos da Criança/SP

3 Rangelé, Patrícia Calmon – O enfrentamento da pedofilia – In Cadernos de Direito da Criança e do Adolescente,
nº 3, publicação Oficial da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude
(ABMP), 2004, p105.
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10.4.2. Oitiva Dr. Jéfferson Drezett – Diretor do Programa Bem-Me-Quer, do Hospital
O Dr. Jefferson comentou que, da observação do gráfico acima, nota-se que a instituição
Perola Byington
começa, a partir de 1998, receber um número maior de crianças em situação de violência
sexual. Hoje o número de crianças supera o número de mulheres adultas.
10.4.2.1. Data:
Segundo o expositor, o hospital Pérola Byington, até 2008, havia atendido 18.740 casos
27 de abril de 2010
de abuso por violência sexual, e o número, atualizado para 2009, já supera 20.000 casos.
Até o ano de 2008, haviam sido atendidos pelo hospital 6.350 casos envolvendo crian10.4.2.2. Local:
ças, correspondente a quase 35% dos atendidos, e 5.600 adolescentes, o que corresponde
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
a 29%. Atendimentos de mulheres adultas montavam em 7.000, o que correspondia a 36%
dos atendimentos, ou seja, crianças e adolescentes correspondem a 65% de todos os casos
10.4.2.3. Ementa da exposição:
violência sexual atendidos pela instituição em 15 anos.
1) Apresentação de pesquisas sobre violência sexual;
O expositor explicou que 91% dos atendimentos de casos de violência sexual são de
2) Atendimentos do hospital Pérola Byington
pessoas do sexo feminino. No entanto, quando se observa a violência sexual praticada contra
crianças, as vítimas do sexo masculino chegam à casa de 25%.
10.4.2.4. Conteúdo da exposição:
O Dr. Jefferson esclareceu que, até 2008, crianças correspondiam a 47% do atendimento
O Dr. Jéfferson Drezett, preliminarmente, ressaltou que sua exposição não versava apenas
do hospital Pérola Byington mas, em 2009, o atendimento de crianças já corresponde a 51%.
sobre casos de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, pois o Hospital
Para o expositor, a violência sexual não pode ser vista como um problema de gente pobre,
Pérola Byington, onde exerce suas atividades, é voltado especificamente para atendimento
que
mora na periferia, que seja um fato isolado, ou que seja decorrência de uso ou abuso do
de situações de alta complexidade em ginecologia.
álcool.
Em sua opinião deve-se entender a violência sexual como um problema transversamente,
O expositor considera que a violência sexual é um problema universal e não apenas
e não somente como um problema da polícia, da educação, da saúde, da segurança etc. Para
o expositor, ao falar de violência sexual estamos diante de uma brutal violência contra os do estado de São Paulo e do Brasil, mas sim de todos os países, conforme demonstram os
números apresentados, pois a taxa de abusos sexuais contra a criança na Inglaterra não é
direitos humanos de mulheres, crianças e adolescentes.
Explicou que hoje a violência sexual tem sido encarada por organismos nacionais e inter- diferente da taxa de abuso das crianças brasileiras. A mesma comparação se aplica ao Paranacionais como um problema de saúde pública, por vários motivos, mas em especial porque guai e ao Canadá. As taxas de abuso sexual são muito parecidas, independente da condição
econômica do país.
a violência sexual não é um fenômeno raro e excepcional.
No que tange a grupos de risco, segundo o Dr. Jefferson, há grupos mais vulneráveis do
Hoje, segundo estimativas de organismos internacionais, deve haver doze milhões de
crimes sexuais acontecendo no mundo a cada ano. Em países que conseguem ter pesquisas que outros. Se consideradas as crianças como um grupo etário, elas têm quatro vezes mais
ou estatísticas mais bem formuladas, por exemplo os EUA, em meados da década de 1990, riscos de sofrer violência sexual do que qualquer grupo etário.
Neste mesmo diapasão, as mulheres em situação de deficiência mental, moderada ou
chegou-se a uma estimativa de quase seiscentos e noventa mil estupros contra mulheres
americanas a cada ano. Ainda nos EUA, existe uma estimativa de que devem ocorrer ao severa, têm condição ainda pior do que as crianças. São elas que têm a maior vulnerabilidamenos duzentos mil casos novos de abuso sexual contra crianças americanas a cada ano.
de reconhecida.
No estado de São Paulo, pautado nos números oficiais da Secretaria de Segurança PúbliO expositor explica que existe uma situação de sub-notificação. Para cada caso conhecica, pode-se afirmar que devam ocorrer a cada ano, ao menos quarenta mil casos de estupro do, outros nove casos nunca se saberão da existência, em razão da sub-notificação menciocontra mulheres no Estado.
nada. Em suas considerações, o Dr. Jefferson ressalta que os motivos da sub-notificação são
Apesar dos números apresentados, o expositor ressalta que para que a violência sexual diversos, mas principalmente pela descrença e pelo medo.
seja tratada como um problema de saúde pública é preciso que ela tenha um impacto imporNo que tange à atividade ou situação em que se encontrava a vítima durante a abordatante sobre a vida das pessoas.
gem do autor, foram apresentado os seguintes números:
Os estudos por ele manejados demonstram que o turismo sexual impulsiona e retroalimenta a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o expositor, estima-se que
em Bogotá, por exemplo, existam cerca de sete mil crianças e adolescentes em situação de
exploração sexual. Ainda segundo estimativas internacionais, em toda a Venezuela calcula-se
que quarenta mil crianças estejam em situação de exploração sexual e, deste número, 50%
Violência sexual
das crianças apresentam doenças sexualmente transmissíveis como resultados e impactos
atividade ou situação durante a abordagem do autor
diretos das práticas exploratórias e, mais, um terço dessas crianças têm menos de 14 anos de
idade e 30% têm menos de 24 anos.
Em sua exposição à CPI da Pedofilia o Dr. Jefferson apresentou o slide abaixo para ilustrar
crianças
adolescentes
adultas
atividade ou situação
os números citados:
n
%
n
n
%
%
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4,2

155

28,4

228

39,9

atividade cotidiana

16

22,5

190

34,8
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30,9

residência da vítima

30

42,3

83

15,2

76

13,3

1

1,4
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15,0

69

12,1

20

28,2

23

4,2

8

1,4

-

-

10

1,8

14

2,4

ignorado

1

1,4

3

0,6

0

0

total

71

100

546

100

572

100

percurso da escola ou trabalho
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relacionada com lazer

Exploração sexual de crianças e adolescentes

residência do autor da violência

alguns aspectos sobre a magnitude da exploração sexual

local de trabalho

Fenômeno concomitante e retro-alimentado pelo turismo sexual
Bogotá: 5 a 7 mil crianças e adolescentes. Venezuela: 40 mil casos

Fonte
Drezett J. Estudo de fatores relacionados com a violência sexual. Tese - Doutorado, 2000

Cerca de 50% apresentam doenças sexualmente transmissíveis
Aproximadamente 1/3 tem menos de 14 anos de idade

O gráfico acima mostra que mulheres adultas são abordadas em situações absolutamente
cotidianas, como o ir e vir do trabalho, da escola, do posto de saúde, voltar do culto religioso
ou de visita da casa de alguma amiga. Já as crianças são abordadas principalmente dentro
6,2% ingressam na prostituição antes dos 12 anos de idade
de sua própria residência ou dentro da residência do autor da violência sexual. Isso soma
quase 70% dos casos atendidos pelo Hospital Pérola Byington.
Fontes
No que tange ao autor da violência sexual, os números do Pérola Byngton coadunam com
UNICEF - LAC, 1994 ▪ Claramunt C. UNICEF, 1998 ▪ FUNDAICI-CISFEM, 1994
as demais pesquisas disponíveis sobre o assunto. Segundo a pesquisa apresentada à CPI “da
Pedofilia” os principais autores de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes
são exatamente aqueles que deveriam estar na posição de ser o principal protetor, ou seja, o
Explicando sobre o histórico de hospital Pérola Byington, o expositor informou que a ins- pai e o padrasto. Vide a tabela abaixo:
tituição iniciou suas atividades em 1994 e os dados e o gráfico constante do quadro abaixo
mostram o desenvolvimento ano a ano do número de casos atendidos de crianças em situação de violência sexual. A linha azul mostra o número de adolescentes e a linha verde o
número de mulheres com mais de 18 anos vítimas de violência sexual atendidas pelo hospital:
Abuso sexual precede 80% dos casos, 68% deles por incesto

Centro de Referência da Saúde da Mulher
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Violência sexual

tipificação do autor da violência identificado segundo diferentes grupos etários

Distribuição anual dos casos novos de violência sexual
autor da violência
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Drezett J. Estudo de fatores relacionados com a violência sexual. Tese - Doutorado, 2000
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O Dr. Jefferson explicou que o gráfico abaixo é parte de um estudo realizado por ele a
uma revista científica do estado do Rio de Janeiro. O estudo referido consistiu no acompanhamento de casos de adolescentes vítimas de violência sexual. Neste estudo, em 95% dos
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casos o autor da violência sexual era alguém conhecido da vítima e, em sua maioria, eram
No entanto, na mesma pesquisa, paradoxalmente, quando perguntados se o conjunto de
medidas anteriormente mencionado é adotado para evitar DSTs e gravidez, os municípios
homens na fase adulta. Vide gráfico abaixo:
pesquisados responderam que não o fazem por falta de medicamentos. Os números sobre a
qualidade dos serviços são bem reveladores, vide os quadros seguintes:
Centro de Referência da Saúde da Mulher
Hospital Pérola Byington
Drezett, 2010
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Autor da violência sexual

Atendimento às situações de violência sexual

tipificação do autor da violência sexual contra adolescente e distribuição por idade dos identificados

qualidade da atenção

95,4%
autor identificável (n = 83)

4,6%
autor desconhecido (n = 8)

idade do autor

n

%

< 20

1

1,5

20 - 24

2

3,0

25 - 29

5

6,6

30 - 34

13

19,2

35 - 39

14

21,2

40 - 44

14

21,2

> 45

17

25,7

total

66

100

47% não fazem a profilaxia da gravidez indesejada
alegação: 53,2% por falta do medicamento

28,2% não fazem a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis
alegação: 22,5% por falta do medicamento

49,2% não fazem a profilaxia da hepatite B
alegação: 32,2% por falta do medicamento

52,6% não fazem a profilaxia da infecção pelo HIV
alegação: 41,3% por falta do medicamento
Fonte
Faúndes A et al. Cemicamp, 2006

Fonte
Drezett J et al. Adolescência e Saúde, 1(4):31-9, 2004

O Dr. Jefferson explicou que 90% dos casos eram abusos que já vinham se repetindo. Ou
seja, não se tratava de um ato isolado, ou que ocorreu por um acidente decorrente do uso de
alguma substância entorpecente. Em 60 % dos casos o abuso já vinha durando mais de um
ano. Vide gráfico abaixo:

Centro de Referência da Saúde da Mulher
Hospital Pérola Byington
Drezett, 2010

Atendimento às situações de violência sexual
qualidade da atenção

72,2% não fazem coleta de material para identificar o autor da violência

Centro de Referência da Saúde da Mulher
Hospital Pérola Byington
Drezett, 2010

alegação: 15,6% por falta de material para a coleta

40,8% não fazem seguimento com teste Anti-HIV

Violência sexual contra a adolescente

alegação: desconhecida

cronicidade da violência sexual avaliada em anos de duração

56,4% não realizam acompanhamento após atendimento de urgência
alegação: desconhecida
n

%

<1

33

41,8

1–2

14

17,7

2–3

8

10,2

3–4

15

6,3

4–5

4

5,1

>5
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anos de repetição
90,8%
abuso sexual de repetição (n = 79)

9,2%
abuso sexual único (n = 8)

5

6,3

79

100

incerto
total

28,1% não informam a mulher sobre o direito ao abortamento legal
alegação: 18,7% por falta de capacitação dos profissionais
Fonte
Faúndes A et al. Cemicamp, 2006
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Atendimento às situações de violência sexual
qualidade da atenção

Fonte
Drezett J et al. Adolescência e Saúde, 1(4):31-9, 2004

37,8% não sabem informar se tem algum serviço que realize o abortamento

O Dr. Jefferson também explicou as possíveis consequências da violência sexual. Segundo os dados apresentados, há vários riscos. Entre eles, a vítima pode sofrer traumatismos
genitais e extragenitais; podem contrair doenças sexualmente transmissíveis tais como HIV e
hepatites virais; podem sofrer um forte impacto psicológico e, ainda, terem uma indesejada
gravidez.
No que tange aos danos físicos, quando se trata de crianças vítimas de violência sexual,
os danos são desastrosos, em especial pela diferença anatômica entre a genitália da criança
e do abusador, que como visto, em sua maioria é adulto.
No que tange aos riscos de contaminação de DSTs, 52% das pessoas que sofrem violência sexual desenvolvem pelo menos uma doença sexualmente transmissível. Segundo o
expositor, é tecnicamente possível evitar que a vítima de violência sexual desenvolva algumas doenças com a adoção de um conjunto de medicamentos absolutamente disponíveis
e, segundo seu relato, o hospital Pérola Byington foi o primeiro no mundo a normatizar
esta atenção. Também é possível e devem ser adotadas medidas para evitar a gravidez
indesejada.
No que concerne a este conjunto de medidas possíveis para evitar DSTs e gravidez indesejada, uma pesquisa recente revelou que 88,2% dos municípios pesquisados afirmaram
que a rede municipal de assistência está preparada para atender ou encaminhar os casos de
violência sexual identificados, ou afirmaram que contam com unidades especiais para atendimento. Vide o quadro abaixo:

Centro de Referência da Saúde da Mulher
Hospital Pérola Byington
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Atendimento às situações de violência sexual
municípios brasileiros que declaram contar com serviço de atenção aos casos de violência sexual

193 municípios (85,9%) com mais de 100 mil habitantes
500 municípios (87,8%) com menos de 100 mil habitantes
total de 693 municípios (88,2%) dos 785 municípios pesquisados

6,0% recusaram informar se contam com serviço de abortamento
31,0% declararam que não realizam o abortamento
25,2% declararam que incluem a atenção ao abortamento no atendimento
Apenas 19% desses municípios (1,4% do total) realizaram algum abortamento por
gravidez decorrente de estupro nos últimos 14 meses

Fonte
Faúndes A et al. Cemicamp, 2006

Apesar dos argumentos de falta de medicamento, segundo o expositor, qualquer posto de
saúde brasileiro conta com os medicamentos necessários para adoção das medidas preventivas anteriormente listadas, em caso de atendimento de pessoas vítimas de violência sexual.
Finalizada a exposição, o Dr. Jefferson também respondeu aos questionamentos levantados pelos parlamentares. Ele explicou que o Hospital Pérola Byington não foi adaptado para
receber crianças, que se trata de um hospital de ginecologia de alta complexidade como câncer de mama, câncer de ovário e reprodução humana, que são áreas sub-especializadas da
ginecologia e a violência sexual se insere dentro deste contexto.
Explicou que quando o hospital Pérola Bington começou a atender adolescentes há
15 anos, começaram a aparecer as crianças e, naquele momento não havia com quem se
pudesse compartilhar a responsabilidade de atenção a este público e, diante disso, a equipe
passou a desenvolver protocolos específicos para crianças, para o alcance das condições
necessárias ao atendimento adequado. No entanto, não há espaços físicos adequados para
acolhimento das crianças, não há uma enfermaria específica para crianças, não há nutrição
específica para crianças, nem brinquedoteca, entre outras deficiências.
Ainda atendendo às perguntas, o Dr. Jéfferson explicou que o pedófilo é tido como um
doente e também como um criminoso, que deve ser responsabilizado por seus atos.
Ressaltou também que considera positivo regionalizar o programa Bem-Me-Quer e que
os atuais profissionais integrantes deste programa poderiam capacitar agentes públicos de
outras áreas sobre a adequada forma de atendimento.
Ademais, respondendo às questões dos parlamentares, disse ser contra o uso de castração química para inibir a libido dos abusadores, como é feito nos EUA. Segundo ele é possível utilizar métodos para recuperar o abusador.

Todos os municípios afirmaram que a rede de assistência está preparada para atender ou
encaminhar os casos de violência sexual identificados, ou afirmaram que contam com unidades
especiais para atendimento

Fonte
Faúndes A et al. Cemicamp, 2006

10.4.2.5. Sobre o Programa:
Programa Bem-Me-Quer
Em operação desde 2000, o programa Bem-Me-Quer, desenvolvido pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, integra diferentes áreas de ação do Estado.
Seu foco é a melhoria do atendimento a vítimas de violência sexual – mulheres e
crianças, em sua maioria. Na mesma ação, estão a Secretaria da Saúde, por inter-
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médio do Centro de Referência de Saúde da Mulher (o Hospital Pérola Byington) e
a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.
O programa Bem-Me-Quer buscou criar condições para que as equipes multidisciplinares envolvidas no atendimento ao problema trabalhassem juntas e de
forma mais eficiente. Acompanhar atualmente a trajetória de uma vítima de violência sexual permite compreender os avanços proporcionados pelo programa no
município de São Paulo.
Texto disponível em:
www.revista.fundap.sp.gov.br/revista6/paginas/6ParceriasVirtuosas.htm
10.4.3. Oitiva Dr. José Carlos Guillen Blat
13.º Promotor de Justiça Criminal
10.4.3.1. Data:
25 de maio de 2010
10.4.3.2. Local:
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
10.4.3.3. Ementa da exposição:
1) Aspecto processual penal da pedofilia, 2) Prevenção e repressão ao crime de pedofilia
10.4.3.4. Conteúdo da exposição:
O Dr. José Carlos Guillen Blat, 13º Promotor de justiça Criminal de São Paulo, iniciou sua
exposição citando o caso de repercussão nacional ocorrido em 2001, do pedófilo pediatra
Eugênio Chipkevith. Trata-se de uma denúncia que chegou ao Ministério Público através de
um dos editores chefes da Rede Globo de televisão, dando conta de que um cidadão havia
achado fitas cassetes em uma caçamba alocada na Alameda Lorena, em São Paulo, e que
constatou haver cerca de 20 horas de gravação de meninos sendo molestados sexualmente. As fitas revelavam que um homem aplicava uma injeção nas vítimas, colocando-as em
estado de semi-consciência ou inconsciência e passava a molestá-las sexualmente. Posteriormente, descobriu-se que o molestador constante das fitas era um pediatra de renome internacional, reconhecido na UNESCO, na ONU, com trabalhos publicados no Brasil e no exterior,
participando de inúmeros congressos internacionais sobre Pediatria.
O promotor explicou que a maior dificuldade do GAECO na investigação do aludido caso
foi descobrir as vítimas, pois as fitas eram muito antigas. Entretanto foi possível encontrar
40 vítimas que figuravam nos vídeos como alvos da violência sexual praticada pelo pediatra
Chipkevith.
O expositor comentou que, na ocasião dos fatos, a polícia civil estava sem o aparato
necessário para realização de uma investigação mais aprofundada sobre crimes de natureza
sexual. O promotor teve que se deslocar até um estúdio para congelar as imagens que mostravam os rostos das vítimas do pedófilo e, antes de pedirem que pais e potenciais adolescentes vítimas do abuso reconhecessem as imagens, orientou a todos conversarem com uma
equipe multidisciplinar da Universidade de São Paulo com o objetivo de amenizar possíveis
traumas.
Apesar do pediatra em questão destinar seus serviços à população de renda elevada, o
Ministério Público descobriu que entre as vítimas havia aproximadamente 20 que eram pessoas pobres, que chegaram ao consultório do pedófilo porque o mesmo realizava palestras
em escolas públicas e ganhava confiança dos pais dos alunos.
O promotor explicou que, na primeira consulta, os pais acompanhavam os filhos e, nas
demais, estes já se deslocavam sozinhos para o consultório do pediatra, o que contribuía
para que as vítimas ficassem em estado de vulnerabilidade ainda maior.
Para o expositor, este caso revelou que há uma grande dificuldade em promover investigações de casos de violência sexual contra crianças, pois não há estruturação no Ministério
Público, no Judiciário ou nas delegacias, em geral, adequadas às necessidades que o atendimento de crianças requer.
Para o promotor, seria de fundamental importância que o Judiciário contasse com equipe
multidisciplinar para oitiva das crianças, especialmente em casos de violência sexual, onde é
necessário tomar todos os cuidados psicológicos no trato da questão. O promotor entende
que, em casos desta natureza, seria necessário o acompanhamento de equipe multidisciplinar tanto na fase pré-processual como na fase processual.
Ademais, considera que o ambiente do Poder Judiciário inibe as crianças em seus depoimentos.
Segundo se depreende da exposição do promotor, o caso Chiapkevith foi emblemático
para o GAECO, porque serviu para uma mudança de comportamento das instituições em
razão destas constatações, que ora aponta.
Ainda segundo o promotor, o caso Chiapkevith conduziu os promotores a alguns estudos
cujos resultados ora são apresentados:
1. Que a pedofilia é uma perversão sexual onde adultos experimentam sentimentos eróticos em relação às crianças.
2. Que a expressão pedofilia é oriunda do grego “paidus-filos”, que significa amigo das
crianças. E que, em tempos antigos, a pedofilia era uma prática infelizmente admitida e normalmente aceita no convívio social.
3. Que segundo os estudos concluídos pelo GAECO, a pedofilia é um distúrbio de conduta
sexual onde indivíduo adulto sente desejo compulsivo, regra geral, de caráter homossexual,
mas nada impede que ocorra em um relacionamento heterossexual, tendo como vítimas
crianças e pré-adolescentes.
4. Que este distúrbio ocorre na maioria dos casos em homens de personalidade tímida,
que se sentem impotentes ou incapazes de satisfazer uma mulher adulta. E, em muitos,
casos os homens são casados.
5. Que estes pedófilos são portadores de distúrbios emocionais que dificultam o relacionamento sexual saudável com suas esposas ou companheiras.
6. Que o portador de pedofilia realiza práticas de pedofilia porque se sente seguro nesta
atividade sexual.
7. Que, em sua maioria, verificou-se uma diferença de idade entre a vítima e o pedófilo de
aproximadamente 15 anos.
8. Que em populações de baixa renda a ocorrência se dá também envolvendo questões
de embriaguez.
9. Que, em 80% dos casos, trata-se de relações incestuosas entre pais e filhos ou entre
padrastos e enteados.
10. Que na maioria das vezes a criança vítima silencia por temor a represália do adulto e
que, de sua prática como promotor criminal, constatou que as crianças só revelam os abusos
depois de muito tempo.
11. Que é fundamental haver acompanhamento de equipes multidisciplinares na fase
pré-processual para checar se efetivamente a criança é vítima de violência sexual, evitando
indevidas acusações formais. Pois, em alguns casos, só há a palavra da vítima contra a palavra do acusador.
12. Que constatou que em 100% dos casos os pedófilos foram molestados na infância
também e esta era a situação do pediatra Chipkevitch, que foi molestado na infância por seu
pai. Daí porque considera de fundamental importância um trabalho preventivo no combate a
pedofilia.
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13. Que tem constatado que casas de prostituição têm praticado tráfico interno de pessoas, recrutando menores para exploração sexual, inclusive fornecendo documentos falsos para
que adolescentes se prostituam. Relatou que conseguiu fechar várias casas de prostituição
em São Paulo, entre elas o Bahamas, por meio de sua atuação como promotor.
Sobre a legislação teceu comentários sobre as recentes modificações legislativas no que
tange aos artigos 213 e 214 do Código Penal que, segundo suas considerações, aglutinou
dois tipos penais, quais sejam, estupro e atentado violento ao pudor, necessitando agora, de
uma interpretação legal para que o sujeito responda em concurso material de crimes.
O promotor sugeriu que a ALESP elaborasse lei com o objetivo de fechar lan houses que
tenham sido utilizadas para divulgar práticas de pedofilia.
Sugeriu também que fosse criado no Ministério Público um grupo especializado no combate aos crimes de violência sexual. Isto porque, especialmente no interior, o promotor acumula várias atribuições, tais como cíveis, criminal, infância e juventude etc. e, com a criação
deste grupo, seria possível prestar um atendimento especializado.
Respondeu questões dos parlamentares:
Sugeriu que a CPI fizesse um levantamento junto ao Tribunal de Justiça sobre a quantidade de estupros de vulneráveis para saber se é o caso de formalizar uma proposta de criação
de varas especializadas neste tipo de crime, com o objetivo propiciar às crianças atendimento mais adequado.
10.4.4. Oitiva Sra. Priscila Siqueira
Coordenadora do Serviço da Mulher Marginalizada
10.4.4.1. Data:
08 de junho de 2010
10.4.4.2. Local:
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
10.4.4.3. Ementa da exposição:
Tráfico de mulheres; Números da OIT;
10.4.4.4. Conteúdo da exposição:
Participou da CPI a jornalista Priscila Siqueira, coordenadora do Serviço da Mulher
Marginalizada. Em sua exposição, a jornalista socializou diversos casos de pedofilia cujo
contato decorre de sua atividade profissional junto à organização não-governamental em
que trabalha.
A jornalista também socializou algumas pesquisas promovidas pela UNICEF, cujo material
não dispunha na ocasião de sua apresentação, mas que se comprometeu a enviar à CPI da
Pedofilia posteriormente. Segundo a jornalista, a UNICEF estima que um milhão de crianças
desapareçam por ano no mundo, a maioria para exploração sexual e para tráfico de órgãos.
A expositora informou que existem casas especiais que comercializam órgãos, casas estas
que têm sido denominadas como “casas de desmanche”. Trata-se, em sua opinião, de um
verdadeiro comércio.
A expositora informou que a Organização Internacional do Trabalho estima que
4.000.000 (quatro milhões) de pessoas são traficadas por ano no mundo, e que 80% (oitenta
por cento) destas pessoas são para a exploração sexual comercial.
Ainda segundo a exposição da jornalista, o tráfico de pessoas até pouco tempo era considerado o terceiro crime mais rentável do mundo, pois perdia somente para tráfico de armas e
tráfico de drogas. A jornalista informou que segundo relatório publicado em outubro de 2008
pela OIT – Organização Internacional do Trabalho – o lucro com tráfico de pessoas monta em
cerca de trinta e dois bilhões de dólares.
A jornalista afirmou que o Brasil é o maior exportador de pessoas, principalmente mulheres adolescentes para exploração sexual na Europa. Além disso, o Brasil também seria um
país de trânsito, que recepciona mulheres estrangeiras da América Latina, que além de serem
submetidas ao trabalho escravo, também são exploradas sexualmente.
10.4.4.5. Sobre a instituição:
O Serviço da Mulher Marginalizada-SMM é uma organização não governamental, feminista, de direitos humanos, de âmbito nacional, fundada em 03 de março de 1991, localizada
na cidade de São Paulo – Brasil. É filiada à Associação Brasileira de Organizações não Governamentais – ABONG e ao Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH.
(informações disponíveis em:
http://www.smm.org.br/pagina.asp?id=34)
10.4.5. Oitiva Dr. Maurício Sponton Rasi
Delegado de Polícia e atual Prefeito do Município de Porto Ferreira.
10.4.5.1. Data:
22 de junho de 2010
10.4.5.2. Local:
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
10.4.5.3. Ementa da exposição:
Exposição de caso de exploração sexual de repercussão internacional ocorrido na cidade
de Porto Ferreira no ano de 2003. Reflexões decorrentes do trabalho do expositor no caso.
10.4.5.4. Conteúdo da exposição:
O Prefeito explicou que em sua exposição relataria o caso de pedofilia ocorrido em Porto
Ferreira no ano de 2003, época em que exercia a função de delegado naquela cidade, cuja
repercussão ganhou relevo internacional e, em sua opinião, serviu como um paradigma de
investigação de casos de violência sexual.
O expositor comentou que, a partir deste relato, pretendia fazer algumas reflexões sobre
o papel do Estado no combate à violência sexual praticada contra crianças.
Segundo o depoimento do prefeito, no ano de 2003 exercia a função de delegado de polícia da cidade de Porto Ferreira quando foi procurado por um pai que trouxe fotos da filha em
uma chácara, com os seios à mostra e seminua, situação que sugeria estarem sendo vítimas
de exploração sexual.
Informou que, diante dos fatos, imediatamente buscou apoio do conselho tutelar para
investigar o caso. Segundo o prefeito, a presidência do conselho era exercida por uma amiga
pessoal que era acadêmica do curso de especialização em violência doméstica e sexual
ministrado pelo Laboratório da Criança da USP – LACRI-USP.
O Prefeito ressaltou que o primeiro passo relevante no atendimento do caso foi oferecer
à vítima e ao pai um ambiente acolhedor e seguro, com respaldo jurídico, psicológico e
social. Relatou que este ambiente contribuiu na obtenção e coleta de informações rápidas,
detalhadas e segura, pois, no primeiro momento, a vítima já forneceu elementos precisos
sobre as condutas que caracterizavam os delitos, identificou outras vítimas, forneceu nomes
e endereços.
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Segundo se depreende do relato do Prefeito, o trabalho de investigação, embora seja de
atribuição do delegado, dada as especificidades do caso na cidade de Porto Ferreira, foi todo
desenvolvido em conjunto com o conselho tutelar.
O prefeito salientou que, na abordagem das vítimas de exploração sexual, utilizou técnicas absorvidas em um curso de violência doméstica e sexual praticadas contra crianças.
E, que a utilização destas técnicas, transmitiu segurança e tranquilidade às vítimas, o que
redundou em um farto conjunto probatório da prática do crime e de seus autores.
O prefeito explicou que conseguiu concluir o inquérito em 15 dias, com indiciamento de
três pessoas, cujo desfecho foi a prisão preventiva de 12 pessoas, após o oferecimento da
denúncia pelo Ministério Público.
Entre estas pessoas, cuja prisão preventiva foi decretada, figuravam pessoas de elevada
estatura social, entre elas industriais, empresários, políticos locais, comerciantes, entre outros.
O prefeito comentou que, inicialmente, por conta da revolta da população local, os suspeitos de participação nos crimes tiveram que ser transferidos para outras cadeias da região,
pois a população, durante 20 dias, ameaçou linchar os suspeitos e apedrejar o local em que
eles se encontravam detidos.
Segundo o prefeito, os réus foram condenados ao cumprimento de quase 30 anos de prisão, em primeira instância e, em segunda instância, estas decisões foram reformadas caindo
a pena para cerca de 7 anos de prisão. Disto decorreu que alguns réus, depois de cumprirem
a pena, retornaram à cidade e passaram a retomar suas ocupações pretéritas, sendo que
alguns voltaram para o comércio e outros até chegaram a concorrer como candidatos em
eleições municipais.
O prefeito comentou que, com o passar do tempo, as vítimas passaram a ser tratadas pela
população como culpadas por, supostamente, terem depreciado o nome da cidade em nível
internacional. Daí que tiveram dificuldades de entrar no mercado de trabalho, de serem aceitas no grupo educacional, no meio relacional e social etc.
Segundo o prefeito, durante algum tempo as adolescentes vítimas da exploração sexual
aludida ficaram abrigadas em uma ONG cuja presidência era por ele exercida. No entanto,
constatou que as vítimas eram cotidianamente hostilizadas pela população local. Relata que
presenciou as adolescentes sendo xingadas diversas vezes pela população local.
Para o Prefeito, este caso revelou a necessidade de um acompanhamento psicológico e
social, acompanhamento este que não ocorreu na ocasião.
O prefeito relata que, finalizado o processo judicial, constatou que a ausência de suporte
e políticas sociais, tais como colocação no mercado profissional, acompanhamento psicológico às vítimas e seus familiares, levou várias destas adolescentes a engravidarem precocemente e outras tornaram-se garotas de programa.
O Prefeito comunicou que, assim que assumiu a prefeitura no ano de 2005, buscando
sanar tal lacuna, implantou algumas políticas como o Centro da Juventude e o Projeto Sentinela do Governo Federal.
No que tange ao trabalho que considera preventivo, o Prefeito explicou que criou uma
rede protetora envolvendo diversos setores. Segundo ele, esta rede começa na área da educação, envolve a saúde, a promoção social, o conselho tutelar, eventualmente a delegacia de
polícia, até o caso chegar ao Ministério Público e, posteriormente, ao Poder Judiciário. Segundo se depreende do relato do Prefeito, a formação desta rede permite o monitoramento dos
casos de violência sexual, da notificação até o resultado final.
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ças vítimas da pedofilia. A elaboração do referido protocolo criaria um ambiente mais especializado e adequado ao atendimento das vítimas do crime de pedofilia.
10.5.2. Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo
10.5.2.1. Data: 06 de outubro de 2010
10.5.2.2. Presentes:
Secretário José Carlos Tonin
Marlene Bueno Zola, coordenadora de Ação Social
Isabel Martin, coordenadora de Desenvolvimento Social
Deputado: José Bruno
Deputada: Beth Sahão
Deputado: Afonso Lobato

10.5.2.3. Assuntos tratados:
Os membros da CPI foram recebidos pelo Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, José Carlos Tonin. O principal objetivo da visita foi o de conhecer as ações e
propostas da Secretaria para o combate à pedofilia.
Na ocasião, a Sra. Marlene Bueno Zola, coordenadora de Ação Social da Secretaria visitada, expôs aos membros da CPI que o estado de São Paulo possui atualmente 111 Centros
Especializados de Assistência Social – CREAS, sendo que 30 deles tratam especificamente do
abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo a exposição da coordenadora, considerando estes centros especializados e outros 15 serviços sociais, são 4.152 vagas
anuais para este tipo de atendimento. Entretanto, a grande dificuldade tem sido identificar
os casos de pedofilia.
Os membros da CPI enfatizaram a importância do atendimento realizado não só com a
criança vitimizada, mas também com a família. Ressaltaram que a criança vítima de abuso
sexual sofre não só pelo fato em si, mas também com o trauma que envolve todo o processo
de denúncia, averiguação e tratamento.
Os representantes da Secretaria visitada informaram da existência da parceria entre a
Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo e o Fórum Paulista de Erradicação do
Trabalho Infantil, tendo em vista que a exploração sexual profissional contra crianças e adolescentes é a pior forma de trabalho a que a criança é submetida.
Ademais, foi informado que, em 2008, Secretaria visitada em parceria com o Ministério
Público e outros parceiros da iniciativa pública e privada iniciaram uma série de encontros
regionais com todos os municípios paulistas para incentivá-los a criarem seus próprios
planos de combate ao trabalho infantil, pois percebeu-se a fundamental importância do
entrosamento de representantes da segurança, saúde, educação, assistência social, conselhos
e sociedade civil. Como exemplo, foi lembrado que, no Vale do Ribeira, os 14 municípios se
reuniram e organizaram um Fórum Regional, que formulou um plano de ação para o enfrentamento do problema da pedofilia.
Os representantes da Secretaria visitada disseram que nela há estrutura para atendimento psicossocial, por meio de 30 (trinta) CREAs especificamente, 15 (quinze) serviços diretos
de retaguarda. Entretanto, existe uma dificuldade de se identificar a pedofilia. Informaram
que estes serviços estão preparados para receber casos de outros órgãos, como conselhos
10.5. Fase de Visitas
tutelares, do sistema de justiça, da polícia, da saúde etc.
Durante o funcionamento da CPI foram aprovados diversos requerimentos dos parlamenInformaram também que existe estímulo por parte da Secretaria para que sejam criadam
tares integrantes da Comissão com o objetivo de conhecer os trabalhos realizados no com- redes locais que definam ações de prevenção e de combate à pedofilia. Segundo se depreenbate à pedofilia, as dificuldades enfrentadas e coletar subsídios.
de dos esclarecimentos dos representantes da Secretaria visitada, existem cidades onde essa
A seguir expõe-se a relação dos órgãos visitados, com descrição resumida dos temas
chamada rede está bem articulada e funciona bem, como no Vale do Ribeira.
debatidos, dados apresentados e sugestões informais apresentadas durante a visita.
Em função dos questionamentos levantados pelos parlamentares, representantes da
Secretaria informaram que seria eficaz se houvesse uma parceria com a área da saúde para
10.5.1. Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo
que o exame de corpo de delito fosse realizado no próprio Pronto Socorro, para evitar que a
criança seja revitimizada.
10.5.1.1. Data: 04 de Outubro de 2010
10.5.1.2. Presentes:
Dr. Antônio Ferreira Pinto, Secretário da SSP
Dr. Arnaldo Hossepian S.L. Júnior – Secretário Adjunto
Dr. Domingos Paulo Neto – Delegado Geral
Dr. Laerte Marzagão – DHPP – 1ª Delegacia de Prevenção e Repressão aos Crimes Contra
a Liberdade Individual
Dr. Vlademir Constantino Oliveira – 4ª Delegacia de Delitos Eletrônicos – ligada à Divisão
de Investigações Gerais do DEIC
Dr. José Mariano Araújo Filho – 4ª Delegacia de Delitos Eletrônicos – DEIC – Unidade de
Inteligência da Polícia
Deputado: José Bruno

10.5.2.4. Dados Apresentados na Reunião:
 Atualmente a secretaria coordena: 111 Centros Especializados de Assistência Social
(Creas), sendo que 30 deles tratam especificamente do abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Estes serviços contam com psicólogos, advogados, assistentes sociais,
entre outros. Novos profissionais serão capacitados para aumentar o número de Creas específicos.
Considerando esses centros e outros 15 serviços sociais, são 4.152 vagas anuais para
este tipo de atendimento.
Apenas 10% dos casos são julgados. Desses, 5% são punidos. Depois, o abusador volta
ao seio familiar.

10.5.2.5. Propostas que surgiram durante a reunião:
Parceria com a área da saúde para que o exame de corpo de delito seja realizado no
10.5.1.3. Assuntos tratados:
Após explicações do presidente da CPI da Pedofilia sobre os objetivos buscados com a próprio Pronto Socorro para evitar que a criança seja revitimizada.
instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e sobre a finalidade da visita e sua
10.5.3. Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
importância, os representantes da Secretaria informaram que existem 69 Seccionais no Estado de São Paulo e sugeriram que fosse feito treinamento para os delegados que trabalham
10.5.3.1. Data 06 de Outubro de 2010
com esse tipo de crime – pedofilia – na Academia de Polícia, a exemplo do treinamento que
foi ministrado para os delegados sobre crime com animais.
10.5.3.2. Presentes:
Foi também informado que hoje existe o acompanhamento de médico psiquiatra e de
Secretário Nilson Ferraz Paschoa
psicólogo no Fórum, e casos de pedofilia são também encaminhados para o conselho tutelar.
Dra. Tânia Lago, advogada e assessora da Secretaria
Debateu-se sobre o Projeto Caminho de Volta, da USP e também do trabalho da UNIFESP,
Deputado: José Bruno
que tem núcleo de atendimento às vítimas a exemplo da Universidade de São Paulo. Eles
Deputada: Beth Sahão
recebem crianças sob sigilo.
A Secretaria esclareceu que o DEIC está criando sistema de coleta de informação específi10.5.3.3. Assuntos tratados:
co para o crime de pedofilia.
Recepcionados pelo Secretário de Saúde, Dr. Nilson Ferraz Paschoa, e após as exposições
Abordou-se a necessidade de criação de sistemática de controle em escolas. A Polícia Civil
apresentou à comissão um plano de atuação de atendimento e abordagem às crianças víti- dos membros da CPI da Pedofilia sobre a finalidade, dinâmica de trabalho e objetivos buscados pela CPI, os representantes da Secretaria de Saúde informaram que existe um sistema
mas desse crime.
de notificação de vigilância epidemiológica que notifica as agressões existentes em relação
à violência, com coleta de dados desde o ano de 2006. Segundo se depreende dos dados, no
10.5.1.4. Dados apresentadas pelos participantes:
ano de 2009, em 5 meses, foram 3.111 notificações de violência. Do conjunto de notifica25% dos boletins de ocorrências são sobre crime eletrônico.
ções, 69% em mulheres e 31% em homens, no geral. E a violência sexual corresponde a 30%
80% dos casos de abuso sexual produzem sequela psíquica.
desse universo de notificações quando a faixa etária é restringida até os 14 anos de idade.
Fluxo de informação para delegacia especializada
Em 93% dos casos de violência sexual nessa faixa etária de 0 a 14 anos, o agressor é do
sexo masculino.
10.5.1.5. Propostas apresentadas pelos participantes:
Avaliou-se que a Secretaria de Educação poderia cumprir importante papel na observa Criar Comissão permanente de combate à pedofilia junto ao executivo/legislativo e
ção do comportamento dos alunos que apresentam posturas que sugerem serem vítimas de
judiciário.
 Ampliar a Comissão Permanente da ALESP, incluindo a polícia civil e outras áreas da abuso sexual. Desta observação o professor poderia acionar o Conselho Tutelar para adoção
das medidas necessárias a averiguação das suspeitas.
SSP.
Ademais, a formação de uma rede social envolvendo os poderes públicos, lideranças
Simpósios na Academia de Polícia sobre pedofilia.
comunitárias, organizações não governamentais, foi citada como uma importante iniciativa
As delegacias podem ter um suporte extra, pode ser via DPM
 Elaborar Protocolo de Procedimentos em relação às delegacias especializadas em cri- cujo desfecho poderia ser o tratamento do problema da pedofilia de maneira preventiva.
A elaboração de um protocolo sobre a violência para profissionais de saúde também foi
mes eletrônicos e de proteção à pessoa.
 Elaborar protocolo através do DHPP, do qual constaria o treinamento das delegadas aventada como uma contribuição positiva no combate à pedofilia, pois ajudaria na identifiespecializadas no atendimento à mulher, que seriam habilitadas a também atender às crian- cação de violência sexual.
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Além disso, apontou-se para potenciais parcerias entre Estado e outros núcleos além dos
governamentais, como os núcleos universitários que trabalham a questão da violência, e
poderiam se integrar no combate à pedofilia.
Diagnosticou-se como um problema a morosidade na obtenção de exames médicos que
comprovem que as crianças estão sendo submetidas à violência sexual que, segundo integrantes da CPI, chegam a demorar 3 meses, o que se reflete na morosidade das conclusões
dos inquéritos policiais. Apontou-se como possível solução eventual realização de mutirões, a
exemplo dos mutirões para exames de DNA.
Outro problema apontado foi a dificuldade na identificação de boas práticas no atendimento a vítimas de pedofilia que poderiam ser socializadas. Sinalizou-se que a Secretaria de
Saúde poderia fazer um chamamento com este objetivo.
10.5.3.4. Dados apresentados:
Apenas 30% do total de casos são notificados, já que na maioria das vezes a criança é
vitimizada no ambiente familiar.
 No ano de 2009 foram contabilizadas, dentro do período de 5 meses, 3.111 notificações, das quais 69% de casos contra o sexo feminino.
A violência sexual representa 30% dos casos quando a faixa etária abrangida vai de 0 a
14 anos.
Em 93% dos casos o agressor é do sexo masculino.
10.5.3.5. Propostas que surgiram:
Formulação de um protocolo de procedimento por meio do qual os profissionais sejam
instruídos a detectarem casos de pedofilia, como na escola ou na delegacia, e que saibam
como agir em cada um dos casos.
Ação projetiva por meio de programas de conscientização ou publicações que mostrem
o quanto a criança é subjugada, assim como está sendo feito na violência contra a mulher, o
que estimula as denúncias por parte da sociedade.
 Criação de um núcleo gestor que seja independente do governo vigente e faça uma
intersetorialidade entre a saúde, educação, segurança pública e outros setores. O Secretário
explicou que a maioria das ações que estão em curso no momento são isoladas e isso desestimula o trabalho realizado, pela falta de integração, e que esse núcleo gestor pode pensar
nesta conexão.
Capacitação dos profissionais de saúde para que sejam agentes de apoio no combate à
pedofilia.
 Parcerias de núcleos universitários com ONGs, como a Sedes Sapientiae, que tenham
um trabalho focado tanto no atendimento quanto na prevenção, com o aproveitamento da
estrutura universitária.
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10.5.4.5. Propostas apresentadas:
Implantação do IP (internet protocolo) cadastral que sirva como uma senha de acesso
por meio da qual a polícia possa fiscalizar os usuários e, caso haja algum tipo de irregularidade, encontrar o infrator com maior celeridade e facilidade.
Elaboração de um protocolo da Polícia Civil que envolva as concessionárias, os provedores, as operadoras e o poder judiciário, para maior fluidez das informações.
Esforços da Assembleia Legislativa para criação de uma Divisão de Crimes Cometidos
por Meio Eletrônico, pois isto redundaria na criação de mais quatro delegacias para investigar crimes cujo meio é a internet.
Assinatura de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de provedores com o estado de
São Paulo, assim como o firmado entre a Google e a União, em 2008, para inibir o acesso de
menores de idade a páginas com conteúdo impróprio.
10.5.5. Secretaria Estadual de Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo
10.5.5.1. Data: 13 de Outubro de 2010
10.5.5.2. Presentes:
Dr. Ricardo Dias Leme – Secretário da Justiça
Dr.Gustavo Ungaro – Secretário Adjunto
Deputado: José Bruno

10.5.5.3. Assuntos tratados:
Após as explicações por parte do deputado presidente da CPI, sobre o trabalho executado
pela da CPI de combate à Pedofilia, explanações sobre as visitas já realizadas pelos membros
da CPI, em especial para conhecer o funcionamento dos órgãos e da estrutura existente
para atendimento às vítimas de pedofilia, bem como o que acontece quando o caso está nas
varas de Justiça, se há acompanhamento psicológico etc., o Secretário de Justiça, Dr. Ricardo
Dias Leme, discorreu sobre o CRAVI (Centro de Atendimento à Vítima), ligado à Secretária
da Justiça. Disse que o órgão atende a todo tipo de vítimas de violência, inclusive de abuso
sexual contra crianças e adolescentes.
O Secretário expôs alguns dados (de casos registrados de janeiro a outubro de 2010 –
foram 41 atendimentos de violência, destes oito foram referentes ao abuso sexual, com a
faixa etária de 0 a 10 anos).
O Secretário explicou que é o Cravi que recepciona os casos enviados pelo Ministério
Público, Defensoria Pública e delegacias.
Ressaltou que é necessária a criação de um protocolo para estabelecer a integração entre
os órgãos das secretarias, para evitar, inclusive, ações sobrepostas.
O Secretário entende que é necessário, também, desenvolver campanhas para alertar as
10.5.4. DEIC – Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado
famílias, já que a grande maioria dos casos ocorre dentro dos lares. Essas campanhas podem
estimular as denúncias.
10.5.4.1. Data: 07 de Outubro de 2010
O Secretário ressaltou que o tema “Pedofilia” é complexo e que não está apenas nas
camadas pobres da sociedade, mas em todas as classes sociais. Porém, os casos mais divul10.5.4.2. Presentes:
gados são os das classes economicamente desfavorecidas.
Dr. Gaetano Vergine – Diretor do Deic
Segundo o Secretário, a maioria das denúncias que o CRAVI recebe sobre casos de pedofi4ª Delegacia de Delitos Eletrônicos – ligada à Divisão de Investigações Gerais do Deic –
lia são elaboradas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Dr. Vlademir Constantino Oliveira
O presidente da CPI, deputado José Bruno, expôs sua proposta da criação de uma Comis4ª Delegacia de Delitos Eletrônicos – Deic – Unidade de Inteligência da Polícia – Dr. José
são permanente que possa debater e desenvolver protocolos destinados a orientar os agenMariano Araújo Filho
tes públicos no atendimento às vítimas de violência sexual.
4ª Delegacia de Delitos Eletrônicos – Massilon José Bernardes Filho
4ª Delegacia de Delitos Eletrônicos – Raul Machado
O Secretário citou exemplos de coordenadorias que funcionam bem dentro da Secretaria
Deputado: José Bruno
da Justiça, como a da discriminação racial e do combate às drogas, que podem ser paradigDeputada: Beth Sahão
ma no trabalho de combate à pedofilia.
10.5.4.3. Assuntos tratados:
Os representantes do DEIC informaram que existe uma Delegacia, denominada Delegacia
dos Crimes Praticados por Meio Eletrônico, com a atribuição específica de investigar os crimes praticados pela internet. Segundo foi informado, várias redes foram identificadas e há
cerca de três meses foi possível, com este trabalho, prender quatro pedófilos em flagrante, o
que é considerado muito difícil em crimes cujo meio é a internet.
Foi informado que não existe uma delegacia específica para trabalhar a pedofilia, e que
o foco do DEIC é o crime organizado. Salientou-se que as delegacias de maneira geral não
propiciam um ambiente adequado para atendimento de familiares com crianças, em face do
fluxo de pessoas presas em flagrante, condução de suspeitos etc. Uma possível solução para
propiciar um ambiente mais adequado aos familiares com crianças seria utilizar as Delegacias de Defesa da Mulher, que poderiam ser adaptadas para esta finalidade.
Apontou-se na reunião que, como possível solução para estimular as vítimas de pedofilia
e a população em geral a denunciarem pedófilos, seria o uso do endereço eletrônico da polícia, que deverá estar em funcionamento em aproximadamente 30 dias. O uso deste endereço
eletrônico poderia contribuir na agilização da investigação da pedofilia.
Os representantes do DEIC informaram que a necessidade de se pedir autorização para
quebra de sigilo de dados é um dos problemas que acarreta a morosidade na conclusão dos
inquéritos relacionados aos crimes cometidos por meio da internet. Uma possível solução
apontada, seria o repasse direto das informações pelas operadoras dos sites com a supervisão do Judiciário, como já ocorre nas interceptações telefônicas. No caso de números de
telefones, a polícia já tem o acesso prévio ao cadastro de linhas telefônicas, mas no caso de
números de IPs (internet protocolo) dos computadores, a polícia necessita de autorização
judicial. Com o acesso prévio do número do IP dos computadores seria possível saber todos
os sites visitados por meio do computador usado pelo suspeito da prática de pedofilia. Para
os representantes do DEIC é a rapidez no acesso a esta informação que ajudaria a solucionar
grande parte dos delitos praticados pela internet.
Esclareceu-se que, pela legislação atual, menores de 18 anos não poderiam ser usuários
de sites de relacionamento, tais como Orkut e Faceboock, no entanto esta proibição tem sido
ignorada pelas operadoras, pois 66% dos usuários têm entre 14 e 25 anos. Foi informado,
ainda, que são nestas redes sociais onde se pratica o maior número de atividades associadas
à pedofilia.
Em relação à falta de estrutura da polícia para trabalhar casos de pedofilia, foi aventada
a possibilidade da Assembleia contribuir para que seja criada mais uma Divisão de crimes
cometidos pela internet, com isso haveria mais quatro delegacias com atribuições de investigar crimes cometidos por meio eletrônico, incluindo a pedofilia. Isto porque hoje existe
apenas uma Delegacia de Investigação de Crimes Eletrônicos, que está inserida dentro da
Divisão de Investigações Gerais.
Discutiu-se, também, a necessidade de se desenvolver um curso destinado à investigação
de casos de pedofilia e, segundo os representantes do DEIC, isto seria possível na Academia
de Polícia.

10.5.5.4. Propostas apresentadas:
 Criação de protocolo de atendimento entre Secretarias e órgãos para padronizar os
encaminhamentos e estabelecer sistema de atendimento às vítimas de pedofilia (tratamento
especial, já que passam por traumas físicos, sociais e psicológicos);
Construir um Setor de combate ao crime de abuso sexual.
10.5.6. Secretaria Estadual de Educação de São Paulo
10.5.6.1. Data: 14 de Outubro de 2010
10.5.6.2. Presentes:
Dr. Guilherme Bueno de Camargo – Secretário Adjunto
Sr. Felippe Angeli – Supervisor da Proteção Escolar e Cidadania
Profª. Valéria de Souza – Coordenadora da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas
Profª. Carmem Vitória – Assessora do secretário
Deputado: José Bruno

10.5.6.3. Assuntos tratados:
A falta de atendimento adequado às vítimas de abuso e exploração sexual e as dificuldades de se identificar os possíveis casos de pedofilia no Estado foram alguns dos temas debatidos entre o presidente da CPI da Pedofilia, José Bruno, e o secretário-adjunto da Educação
Guilherme Bueno de Camargo, em visita da comissão à sede da Secretaria.
De acordo com a Secretaria da Educação, em 2009, a pasta criou amplo programa de proteção aos direitos do cidadão nas 91 diretorias de ensino do Estado, com objetivo de prestar
atendimento à comunidade localizada no entorno das escolas, que conta com profissionais
de diversas áreas, como psicólogos, advogados, enfermeiras, assistentes sociais e outros, que
são acionados conforme as necessidades rotineiras das escolas.
A Secretaria expôs que, com o objetivo de detectar as necessidades da comunidade
escolar, mas ainda em fase experimental, criou a figura do professor-mediador escolar comunitário, implantado em junho de 2010. Segundo a Secretaria, possíveis casos de abuso e
exploração sexual podem ser detectados através desse profissional, que faz parte do Sistema
de Proteção Escolar.
A Secretaria informou que, apesar de existentes, os dados de abuso ou exploração sexual
infantil são muito baixos, possivelmente decorrente, entre outros motivos, do nível educacional e de compreensão sobre o assunto.
Avaliou-se que a melhor forma de se prevenir a pedofilia seja através de treinamento
eficiente dos profissionais da educação com essa finalidade. Além do aspecto informativo, a
escola seria o canal entre as vítimas e os organismos competentes.
Foi informado que, no ano de 2009, cartilhas e kits foram distribuídos em todas as escolas, esclarecendo diversas questões, entre eles a do abuso sexual e a do uso de drogas.
Também foi informado que, visando coibir crimes de tráfico de drogas, violência física,
10.5.4.4. Dados apresentadas pelos delegados:
psicológica e sexual contra alunos da rede estadual de ensino, as secretarias da Educação e
O assédio sexual a crianças e adolescentes acontece em sua maioria nas redes sociais.
 Segundo o Dr. Vladmir, no Brasil há 45 milhões de usuários, dos quais 66% estão na da Segurança Pública, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, criaram resolução conjunta
que dispõe sobre os procedimentos relativos à apuração e à aplicação de penalidades pratiregião sudeste e 60% dos perfis pertencem a adolescentes.
cadas por servidores ligados à Secretaria da Educação.
De janeiro de 2009 até 2010 foram 22 casos de pedofilia ao qual o Deic teve acesso.
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10.5.6.4. Propostas apresentadas:
Fazer ligação com diversos órgãos envolvidos: hospital, polícia, MP.
Levar ao ambiente escolar informações sobre o funcionamento dos sistemas de saúde,
polícia e MP.
Preparo para que os educadores possam detectar os casos de pedofilia (suspeitas) com
rapidez e segurança.
Palestra sistemática com profissionais que possam levar informações e conscientização
para educadores, alunos e familiares.
Articular a comunidade para se envolverem diretamente no combate à pedofilia.
Protocolo de ação e encaminhamento que fomente a interação entre as Secretarias de
Estado e órgãos públicos, tais como o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, Conseg,
Conselhos tutelares.
Usar a UDIME (União dos Dirigentes Municipais) como rede para distribuir informações,
já que elas estão nos municípios.
Realização de congresso anual para conscientização de pais, com temas para reflexão,
articulação etc.
Realização de seminários com especialistas a cada seis meses.
11. CONCLUSÃO DA RELATORIA
Inicialmente esta relatoria registra a importância da instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito criada com o objetivo de Investigar a Pedofilia no Estado de São Paulo e
suas conexões com outros estados e países.
Importa consignar o empenho, o zelo e o compromisso de todos os parlamentares estaduais integrantes desta CPI que visa contribuir na luta contra o abuso e violência sexual praticada contra indefesas crianças e vulneráveis adolescentes de forma violenta, severa e brutal.

sábado, 18 de dezembro de 2010

A Dra. Dalka Chaves de Almeida Ferrari fez chegar a esta Comissão Parlamentar dados
compilados pelo relator da Organização das Nações Unidas (ONU), Juan Miguel Petit, que
esteve no Brasil em novembro/2003 e, em seu relatório3 destacou que:
241 rotas de tráfico de crianças/adolescentes e mulheres para fins de exploração sexual. A maioria das rotas estão no Norte e Nordeste, cujos destinos principais são Espanha e
Holanda;
a impunidade contribui para o número ainda baixo de denúncias dos casos.
a pobreza seria a explicação para o envolvimento de tantas crianças? O relator cita o
exemplo de meninas em Salvador que se prostituem por R$ 0,20; sendo que em 11,5% dos
casos, a própria família marca encontros de clientes em casa;
trabalhos domésticos também expõem adolescentes e as principais vítimas são meninas
afro-brasileiras;
a exploração sexual comercial de crianças/adolescentes está ligada ao crime organizado;
em relação aos programas implantados, a ONU elogia os esforços do governo para lidar
com a exploração sexual comercial de crianças/adolescentes, mas aponta que os programas
sociais não atingem famílias em extrema situação de pobreza;
 a sociedade brasileira foi responsabilizada pelo fenômeno devido ao desequilíbrio na
relação entre homens e mulheres. Além do que, a mídia reforça a imagem das jovens como
objetos sexuais de consumo;
 para a ONU, o Brasil precisa ratificar o Protocolo Internacional sobre Venda e Prostituição de Crianças, atualizar o Código Penal e por em prática o Estatuto da Criança e do
Adolescente – pelo ECA. 494 cidades deveriam contar com tribunais especiais para tratar
de casos de violação dos direitos de crianças/adolescentes. Treze anos após entrar em vigor,
porém, apenas três tribunais estão em funcionamento. Se for mantido esse ritmo de implantação do ECA, alguns dos seus objetivos serão atingidos apenas no ano 3640.

Constatamos que o Brasil já faz parte da enorme rede que liga os pedófilos do planeta,
Ainda em preliminar, saliento que na prática, o objeto desta CPI salutarmente foi mais
sendo
que a internet é considerada o “paraíso” dos pedófilos. Nela e por ela desenvolvemamplo do que o tema “pedofilia”, pois também cuidou de violência e exploração sexual.
se as redes de pedofilia. Isto fica demonstrado a partir dos estudos apresentados a esta CPI,
Na verdade, o termo “pedofilia” foi impropriamente utilizado como denominação desta bem como dos depoimentos dos especialistas que aqui estiveram, das visitas realizadas por
Comissão Parlamentar, pois infere-se da justificativa do requerimento de instalação de auto- integrantes desta Comissão, em especial ao DEIC – Departamento de Investigações Sobre o
ria do deputado José Bruno, bem como das manifestações dos nobres deputados e deputa- Crime Organizado. Urge, portanto, que medidas contundentes sejam adotadas pelo Estado
das que integram este colegiado, que a violência sexual sempre foi objeto de preocupação, para coibir a pedofilia pela internet, a começar com a fiscalização destes estabelecimentos
comerciais conhecidos como Lan Houses, que permitem o acesso à internet mediante
demandando diligências e sendo alvo das investigações que aqui se encetou.
cobranças de taxas proporcionais ao tempo de uso.
Trata-se de temática de alta relevância em nossa sociedade, cujo enfrentamento exige a
Como se viu ao longo do relatório, a pedofilia, apesar de violenta e traumática para as
implantação de amplo leque de ações nos planos nacional e regional.
vítimas, se oculta no silêncio e na subnotificação. São obstáculos difíceis de serem suplanA séria movimentação desta Casa Legislativa no combate à pedofilia, abuso e exploração tados, daí que a adoção de trabalhos preventivos, através da conscientização da população,
sexual de crianças e adolescentes, criando uma CPI para tratar do tema, converge com preo- das potenciais vítimas e dos agentes públicos, contribuiria sobremaneira para evitar a consumação deste repulsivo crime.
cupações internacionais.
A comunidade internacional há muito tempo reconhece necessidade de proporcionar
proteção especial à criança. Esta preocupação foi enunciada anteriormente na Declaração
de Genebra sobre os Direitos da Criança, de 1924, e na Declaração sobre os Direitos da
Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959, e
reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humano, de 1948, no Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, de 1966 (arts. 23 e 24), no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966 (art. 10), bem como nos estatutos e instrumentos
relevantes das agências especializadas e organizações internacionais que se dedicam ao
bem-estar da criança.

Quiçá erradiquemos esta horrenda prática que diariamente atenta contra indefesas crianças/adolescentes cujo grito ecoa emudecido e cujas marcas físicas e psicológicas reverberam
silenciosas.
A importância do trabalho preventivo ganha ainda mais relevo quando observado que a
pedofilia está em nosso dia-a-dia e que as crianças/adolescentes se tornam vítimas nas situações mais ordinárias e, em sua maioria, em local onde a visão do Estado se revela míope,
qual seja, a residência particular.

Foi o que nos mostrou o Dr. Jéfferson Drezett ao expor pesquisa4 dando conta de que boa
Especificamente sobre a violência sexual, a Convenção sobre os Direitos da Criança, parte das vítimas foi abordada por seu algoz quando fazia o percurso da escola ou do trabaadotada pela Resolução nº L 44 (XLIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de lho ou se ocupava de atividades cotidianas. Estamos falando de 70% dos casos.
novembro de 1989, e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, é expressa ao dispor
sobre a proteção da criança contra todas as formas de exploração ou abuso sexual, quando
Mas se por um lado verificamos que o Estado tem sido incapaz de chegar às indefesas
em seu artigo 19 enuncia:
vítimas ocultas, por outro, observamos que as flageladas vítimas, quando reveladas, não contam com o necessário aparato ao atendimento adequado.
“Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou
Neste sentido, foi de grande valia as oitivas do Dr. José Carlos Guillen Blat, do Dr. Maumental, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, inclusive abuso sexu- rício Sponton Rasi, do Dr. Jéfferson Drezett, da Dra. Dalka Chaves de Almeida Ferrari e da
al, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer
jornalista Priscila Siqueira. Todos nos mostraram que, apesar dos esforços, o Estado ainda
outra pessoa responsável por ela”. (grifo meu)
está longe de oferecer minimamente uma apropriada atenção às vítimas de violência sexual.
O legislador brasileiro cuidou de preocupar-se com a Pedofilia através do Estatuto da
O que se revelou a partir dos depoimentos dos especialistas foi que os sucessos dos casos
Criança e do Adolescente e a legislação penal, que alinhados entre si, propõem prevenção e
paradigmáticos contaram com alta dose de empenho pessoal dos profissionais comprometirepressão às práticas sexuais criminosas contra crianças e adolescentes.
dos com a causa.
Na verdade, no Brasil o termo PEDOFILIA é uma “genérica nomenclatura que abriga um
Vejam a situação do Hospital Pérola Byington. É a grande referência paulista no atendileque de delitos, alguns bem antigos, como estupro, atentado violento ao pudor, corrupção
de menores etc., e outros mais modernos, como publicações ou fotografias de cenas de sexo mento de vítimas de violência sexual, atendendo crianças há mais de 15 anos. Atualmente
51% (cinquenta e um porcento) de todo o atendimento do órgão são de crianças, contudo, o
ou imagens pornográficas de crianças e de adolescentes, dentre outros”1.
Hospital não foi adaptado para atendê-las.
Contudo, da preocupação do legislador estatutário à real efetivação dos direitos por ele
Isto porque o hospital citado é especializado em ginecologia e não pediatria. Não há
criados há um abismo significativo, conforme verificamos com o funcionamento desta Comisespaços físicos adequados para acolhimento das crianças, não há uma enfermaria específica
são Parlamentar de Inquérito.
para crianças, não há nutrição específica para crianças, nem brinquedoteca, nem psicólogos,
É que a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes não são inco- entre outras deficiências. Para suprir estes graves problemas, os abnegados profissionais do
muns na realidade nacional. Ao contrário, estão presentes em várias regiões do país, inclusi- hospital – ginecologistas e não pediatras – desenvolveram protocolos de atendimento a este
ve em grandes metrópoles, consideradas polo de desenvolvimento, como é o caso da nossa grupo para, minimamente, oferecer os serviços necessários com os escassos recursos disponíveis. Vale frisar que tivemos nesta CPI o relato do Dr. Jéfferson Drezett, médico do referido
cidade de São Paulo.
hospital, dando conta de que, por ausência do adequado equipamento anestésico para crianAtravés desta CPI, evidenciou-se que o que vem sendo realizado ainda é insuficiente para ças, teve problemas em atendimentos de emergência.
eliminar essa bárbara e dilacerante forma de violência.
Neste diapasão, dos outros casos relatados como exemplares nesta Comissão ParlamenO que se constata das oitivas dos diversos especialistas que aqui compareceram, a par- tar de Inquérito, constatamos a existência de deficiências materiais e de recursos humanos
tir do manuseio dos dados apresentados a esta Comissão, é que os desafios no combate que tiveram que ser superadas por meio de parcerias. É o que se observa do relato do Dr.
à violência sexual são ainda maiores, porque estes crimes escondem-se sob um forte Maurício Sponton Rasi, delegado de polícia responsável pelas investigações de paradigmápacto do silêncio, derivado da noção de que os adultos são donos das crianças e tico caso de violência e exploração sexual praticada contra crianças e adolescentes ocorrido
que o lar é uma instituição inviolável. Enquanto que a exploração sexual comercial na cidade de Porto Ferreira, no ano de 2003.
configura-se como uma das mais cruéis consequências da miséria e da omissão
ou conivência da sociedade diante das redes de prostituição, pedofilia e material
O Dr. Maurício teve o êxito em desmantelar em apenas 15 dias um organizado esquema
pornográfico2.
de exploração sexual na cidade referida. Do relato do Dr. Mauricio a esta CPI, concluímos
que sua especialização acadêmica em violência doméstica foi fundamental no atendimento
O problema é gravíssimo, não só no Estado de São Paulo como já dito, mas no Brasil do caso. No entanto, esta especialização não foi fornecida pela Academia de Polícia. Tratavacomo um todo. Relatórios internacionais apontam que o problema do abuso e exploração se de um interesse acadêmico do referido delegado que militava pessoalmente em defesa
sexual infanto/juvenil atinge de 100 a 500 mil crianças e adolescentes.
dos direitos da criança e adolescente por compromisso pessoal.
1 FERRARI, Dalka Chaves de Almeida, in: “PEDOFILIA – UMA DAS FACES DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA”

3 Petit, Juan Miguel – Exploração Sexual Comercial no Brasil – in Relatório da ONU, Genebra, 18/02/04, mimeo distribuído pela Fundação Abrinq para os Direitos da Criança/SP

2 FERRARI, Dalka Chaves de Almeida, in: “PEDOFILIA – UMA DAS FACES DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA”

4 Drezett J. Estudo de fatores relacionados com a violência sexual. Tese - Doutorado, 2000

sábado, 18 de dezembro de 2010
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Ademais, o Dr. Maurício Sponton Rasi, que hoje ocupa o cargo de Prefeito da Cidade, também demonstrou que a ausência do Estado acarreta danos incomensuráveis na vida das vítimas de pedofilia e exploração sexual. Especificamente das lições extraídas do caso de Porto
Ferreira, segundo relatado, as vítimas tiveram dificuldades de entrar no mercado de trabalho,
de serem aceitas nos grupo educacional, meio relacional e social etc. A ausência de suporte e
políticas sociais contribuiu para o agravamento do problema, do que decorreu que várias das
vítimas, sem acompanhamento psicológico pessoal – a elas e a suas famílias – engravidarem
precocemente e, outras, sucumbiram à prostituição.
A CPI também constatou deficiências do Poder Judiciário e do Ministério Público no que
tange ao atendimento de casos de violência sexual. Do relato do Dr. José Carlos Guillen Blat,
13º Promotor de Justiça Criminal de São Paulo, constata-se que temos juízes e promotores
juridicamente qualificados, contudo, atendimentos de casos de violência sexual exigem o
acompanhamento de equipe multidisciplinar hoje ausente. Não bastasse a necessidade dos
juízes e promotores se valerem de profissionais de áreas diversas do direito, a própria estrutura física dos fóruns e formalidades forenses inibem as crianças e adolescentes, o que pode
eventualmente comprometer o desfecho de algum processo judicial.
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especificamente do abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. Estes serviços
contam com psicólogos, advogados, assistentes sociais, entre outros. Pelos dados apresentados, considerando esses centros e outros 15 serviços sociais, são 4.152 vagas anuais para
este tipo de atendimento. Ora, trata-se de uma excelente oportunidade de se firmar parcerias
com as secretarias de Saúde e de Segurança, com o objetivo de propiciar atendimento multidisciplinar.
De todas as visitas, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social foi a única que
expôs a existência de um trabalho especificamente voltado às vítimas de pedofilia e exploração sexual que, segundo foi informado por ocasião da visita, ocorre através dos CREAS.
Entretanto, importa consignar que não houve resposta desta Secretaria ao ofício CPI n.º
11/2010, datado de 11/05/2010, onde se solicitava informações sobre a pedofilia e abuso
sexual contra crianças e adolescentes. Fica a dúvida se, a única Secretaria que efetivamente
desenvolve trabalho multidisciplinar especificamente para vítimas de pedofilia e abuso sexual, não dispõe de informações sistematizadas sobre seus serviços.

A Secretaria de Justiça coordena o CRAVI – Centro de Referência e Apoio à Vítima. O
Secretário de Justiça expôs algumas informações relevantes sobre atendimentos deste
Daí que é o caso de se estudar a criação de varas judiciais especializadas em crimes Centro, entre elas que, de janeiro a outubro de 2010, foram 41 atendimentos de vítimas de
sexuais. Ocorre, todavia, que empreender um estudo com este objetivo demandaria a análise violência e que oito casos estavam relacionados ao abuso sexual, estando as vítimas na faixa
de alguns dados do judiciário. E os dados disponibilizados a esta Comissão Parlamentar são etária compreendida entre 0 a 10 anos. O Secretário também explicou que é o CRAVI que
escassos e deficientes.
recepciona os casos enviados pelo Ministério Público, Defensoria Pública e delegacias.
Esta CPI requereu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do ofício CPI
É provável que não exista diálogo entre o CREAS da Secretaria de Assistência e Desenn.º07/2010, datado de 14 de abril de 2010, documentação referente aos casos de pedofilia volvimento Social e o CRAVI da Secretaria de Justiça, de maneira que se mostra necessário a
já investigados no Estado. Porém, até a presente data, nenhuma resposta foi recebida, o criação de um protocolo para estabelecer a integração entre os órgãos das secretarias, para
que supõe que os dados ou não existem, ou são de difícil acesso porque não estão sistema- evitar, inclusive, ações sobrepostas.
tizados.
Finalizando este relatório, esta Relatoria registra que os deputados e deputadas que inteA análise de dados estatísticos por esta CPI (como para qualquer gestor público) seria de gram esta Comissão Parlamentar de Inquérito se imbuíram na difícil e nobre missão de atasuma importância para o planejamento de políticas públicas. Por isso, também foram soli- car um problema que revela ter proporções descomunais, sendo certo que dado o limitado
citados dados estatísticos sobre pedofilia para o Ministério Público do Estado de São Paulo tempo de funcionamento desta CPI, apenas começamos a puxar o fio do novelo.
(ofício CPI n.º 06/2010 – datado de 14/04/2010); para a Secretaria de Segurança Pública
de São Paulo (ofício CPI n.º 08/2010); Superintendência da Polícia Federal (ofício CPI n.º
A Relatoria registra também a crença de que depois deste trabalho, independentemente
09/2010); Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo (ofício CPI n.º da filiação partidária dos integrantes desta Comissão, intensificaremos ainda mais, individu11/2010 – datado de 11/05/2010); Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo (ofício almente ou em bloco, o combate a toda forma de abuso, exploração e violência sexual pratiCPI n.º 12/2010 – datado de 11/05/2010); Secretaria de Educação de São Paulo (ofício CPI cada contra crianças e adolescente.
n.º 14 – datado de 11/05/2010) e Ministério do Turismo (ofício CPI n.º 15/2010 – datado de
11/05/2010).
Se a flagelada e indefesa vítima é obrigada a calar-se ante o repugnante pacto de silêncio
existente na sociedade, nós representantes da sociedade, e que muitas vezes falamos por
O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do ofício n.º 2157/2010–GPGJ– ela, somos obrigados a bradar!
SP, datado de 03 de maio de 2010, informou que, em razão da prática de pedofilia poder
configurar-se, em tese, vários tipos penais, somente a análise de cada caso poderia esclarecer
se o agressor é ou não portador de pedofilia. Por sua vez informou que a gestão de regis12. RECOMENDAÇÕES
tro de inquéritos policiais fica a cargo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que,
entretanto, não distingue, dentre os delitos de estupro, aqueles praticados contra criança.
1) Atendimento Interdisciplinar
O Ministério Público trouxe a informação de que no 4º trimestre de 2009 foram registradas
2.338 ocorrências de estupros, porém não é possível saber quantas vítimas eram crianças e
Que a Secretaria de Justiça articule que, em qualquer caso de investigação policial de
adolescentes.
abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes, seja garantido atendimento interdisciplinar, envolvendo profissionais das áreas de psicologia, educação, saúde, justiça e seguranCom efeito, a Secretaria de Segurança, através do ofício SSP/SIALE n.º 062/2010 respon- ça, bem como promova o monitoramento.
deu ao ofício desta CPI. No entanto, não enviou relatório sistematizado sobre os casos de
pedofilia, mas sim cópias de vários inquéritos policiais em que figuravam como vítima crianJustificativa:
ças e adolescentes. Daí que concluímos que não há sistema de coleta de dados sobre casos
A violência sexual é considerada um fenômeno multicausal que, para sofrer uma intervende abuso sexual praticados contra crianças.
ção eficaz e precisa, necessita de um trabalho de equipe interdisciplinar – no qual nenhuma
área do conhecimento possa atuar de forma exclusiva, independente e onde as relações de
Já o Ministério do Turismo, através do ofício n.º 173–SE/MTur, informou que o Programa poder, a hierarquia dos profissionais nessa intervenção necessite ser a mais horizontalizada
Turismo Sustentável e Infância tem suas ações direcionadas à prevenção e enfrentamento da e integrada possível – vislumbrando com essa postura atingir o patamar de uma equipe que
exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, mas afirmaram que as estatísticas intervenha de forma transdisciplinar.
e informações sobre incidências de casos de exploração sexual seriam de responsabilidade
dos órgãos de segurança e justiça nos diferentes níveis de governo.
O tratamento oferecido, tanto ao pedófilo quanto à vítima e sua família, deve ser realizado em equipe interdisciplinar, garantindo que as áreas do conhecimento envolvidas estejam
A Secretaria de Saúde de São Paulo informou, através do Ofício GS n.º 2039/2010 datado todas representadas por profissionais capacitados, intervindo de forma integrada e articulade 18 de maio de 2010, que não dispunha de dados relativos a crimes sexuais por fugir das da, engajados na rede de defesa da proteção integral de crianças/adolescentes. Cabe aqui
atribuições da pasta. E no que tange às questões relacionadas à saúde das vítimas, a gestão ressaltar que todas as áreas já citadas vêm contribuindo para a melhoria dos procedimentos,
dos dados estariam a cargo do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que fazem parte da para o avanço das investigações nessa área, tanto em nível nacional quanto internacional.
gestão municipal do SUS. Logo, não dispunham de informações a serem prestadas.
A Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo apresentou à CPI a tabela de
2) Criação de Centros de Referência de Saúde da Criança
denúncias do “Disque 100” – linha telefônica gerida pelo Governo Federal para permitir formalização de denúncias de violências sexuais praticadas contra crianças e adolescentes. De
Que a Secretaria de Saúde crie Centros de Referência de Saúde da Criança, dotando-os de
acordo com esta tabela, que é apenas um indicativo, o estado de São Paulo registrou 15.930 estrutura para acolhimento e atendimento de crianças vítimas de violência sexual;
denúncias.
A análise das respostas acima sugere que o manuseio de estatísticas sobre pedofilia e
3) Fechamento de Lan Houses Utilizadas para Disseminação da Pedofilia
exploração sexual é extremamente deficiente. Por exemplo, do cotejo das informações prestadas pelo Ministério do Turismo e pela Secretaria de Segurança de São Paulo, verificamos
Criar uma comissão na Assembleia legislativa destinada a desenvolver um projeto de lei
que o primeiro não tem estatísticas sobre incidência de exploração sexual, acreditando esta- que determine o fechamento de lan houses que foram utilizadas para cometimento de crirem disponíveis nos órgãos de segurança e justiça, e a segunda, que é um órgão de seguran- mes de pedofilia pela internet.
ça, não dispõe de quaisquer informações sistematizadas sobre pedofilia.
Justificativa:
As visitas realizadas pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito também se
Um dos aspectos que ensejam dificuldades nas averiguações de práticas de pedofilia resirevelaram importantes para aferição do problema da pedofilia em São Paulo e corroboram as de na identificação do computador de onde são divulgadas fotos infantes. Na identificação,
constatações desta Comissão.
quando se trata de máquina usada em residência não há problema, mas quando se trata de
computadores de empresas ou de lugares públicos, com livre acesso a pessoas diversas, a
Todas estas visitas permitiram diagnosticar alguns problemas e propor possíveis soluções atividade investigatória fica dificultada. Daí que deve haver preocupação dos responsáveis
que aparentemente não se afiguram como de difícil execução. Na Secretaria de Segurança pelos estabelecimentos comerciais de computadores em munir os usuários de identificação e
Pública, por exemplo, do diálogo entre os integrantes desta Comissão Parlamentar e os de senha de acesso.
representantes da Secretaria aventou-se a possibilidade de realização de um curso sobre
pedofilia ministrado a delegados de polícia pela Academia de Polícia.
4) Criação do Cadastro de IPs
Ora, trata-se de iniciativa simples, de fácil execução, cujo dispêndio econômico é insignificante frente aos ganhos no combate a pedofilia e exploração sexual. Aliás, vale frisar
Criação e implantação do Cadastro de IPs (internet protocolo) que sirva como uma senha
novamente que o êxito no desmantelamento da rede de exploração sexual em Porto Ferreira de acesso por meio da qual a polícia possa fiscalizar os usuários e, caso haja algum tipo de
foi, em grande medida, em razão da qualificação do delegado do caso, como já dito anterior- irregularidade, encontrar o infrator com maior celeridade e facilidade.
mente.
A criação deste cadastro deve ser precedida da elaboração de um protocolo entre a Polícia Civil, as concessionárias, os provedores, as operadoras e o Poder Judiciário para garantir
Outra possibilidade paliativa, porém positiva, relaciona-se à utilização das Delegacias maior fluidez das informações necessárias às investigações de crimes cometidos por meio
de Defesa da Mulher para atendimento das crianças vítimas de violência sexual e pedofilia, eletrônico.
criando um ambiente mais apropriado de acolhimento.
Justificativa:
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por exemplo, informou que coorNão mais se ignora a instalação, no Brasil, de uma indústria que explora a pedofilia, rendena 111 Centros Especializados de Assistência Social (CREAS), sendo que 30 deles tratam dendo vultosas somas.
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Por mero acaso, por exemplo, quando a polícia do Paraná investigava pirataria em
computadores, descobriu portentosa rede de pedofilia no Estado, com reflexos em outras
unidades da Federação, a demonstrar que a agressão sexual às crianças, via internet, como
acontece nos países mais adiantados, instalou-se também no solo brasileiro, onde já estão
chegando as quadrilhas, organizadas em redes espraiadas por todo o planeta.
Uma possível solução apontada, seria o repasse direto das informações pelas operadoras
dos sites, com a supervisão do judiciário, como já ocorre nas interceptações telefônicas. No
caso de números de telefones, a polícia já tem o acesso prévio ao cadastro de linhas telefônicas mas, no caso de números de IPs (internet protocolo) dos computadores, a polícia necessita de autorização judicial.
Com o acesso prévio do número do IP dos computadores seria possível saber todos os
sites visitados por meio do computador usado pelo suspeito da prática de pedofilia. Para os
representantes do DEIC, é a rapidez no acesso a esta informação que ajudaria a solucionar
grande parte dos delitos praticados pela internet, entre eles, a pedofilia.

sábado, 18 de dezembro de 2010

11) Equipe Multidisciplinar no Sistema de Justiça
Que esta Comissão Parlamentar de Inquérito envie recomendação ao presidente do
Poder Judiciário para que encete esforços no sentido de garantir que em todas as oitivas de
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual sejam utilizados os serviços de equipe
multidisciplinar.

Justificativa:
Em depoimento do Promotor José Carlos Blat à CPI da Pedofilia, o mesmo revelou que os
juízes e promotores não contam com equipe multidisciplinar contribuindo nas oitivas. Apesar dos promotores e juízes estarem juridicamente qualificados para conhecer dos casos de
violência sexual, a estrutura dos fóruns, as formalidades forenses, a situação psicológica da
vítima, a natureza dos crimes sexuais requerem cuidados especiais e uma equipe multidisciplinar seria de fundamental importância.
O promotor entende que, especialmente em casos de violência sexual, é necessário tomar
todos
os cuidados psicológicos no trato da questão, tanto na fase pré-processual como na
5) Criação do Portal Antipedofilia e de Combate à Violência e Exploração Sexual
fase processual.
As considerações do promotor foram respaldadas por estudos desenvolvidos pelo GAECO.
Que o Deic crie um portal Antipedofilia e de Combate à Violência e Exploração Sexual no
qual centralizará as informações de combate sobre o tema.
12) Criação de Grupo Especializado no Ministério Público de SP
Justificativa:
Conclusões dos estudos da Dra. Dalka apontam que já há iniciativa neste sentido bem
Que a CPI da Pedofilia envie recomendação ao Ministério Público concitando aquele
sucedida desenvolvida na Itália. Em seu texto intitulado PEDOFILIA – UMA DAS FACES DA
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A CRIANÇA, a professora explica que: a internet alavancou a órgão a criar um Grupo Especializado no combate aos crimes de violência sexual.
prática da pedofilia, o que levou a Itália a criar o primeiro portal antipedofilia, no qual estão
centralizadas as informações de combate à pornografia infantil.
Justificativa:
Segundo informações prestadas pelo Dr. José Carlos Blat à CPI da Pedofilia, especialmente no interior, o promotor acumula várias atribuições, tais como cíveis, criminal, infância e
6) Campanha Permanente de Conscientização e Prevenção
juventude, etc. e, com a criação deste grupo, seria possível prestar um atendimento mais
especializado.
Que a Secretaria de Justiça desenvolva campanhas permanentes de conscientização sobre
da violência doméstica e abuso sexual.
13) Vara Especializada em Crimes Sexuais
Justificativa:
Depreende-se dos elementos coletados pela CPI, dos relatórios e dados a que os parlaQue a Assembleia crie uma comissão com o objetivo de analisar detidamente os crimes
mentares tiveram acesso, que a violência sexual praticada contra crianças é um fenômeno sexuais praticados contra criança e adolescentes e verificar se é o caso de solicitar ao Poder
silencioso, cuja taxa de subnotificação é muito elevada.
Judiciário a criação de Varas Especializadas neste tipo de crime, propiciando às crianças
Todavia, conclusões dos trabalhos apresentados à CPI da Pedofilia dão conta de que a
atendimento mais adequado, ou alternativamente, seja enviado recomendação ao Presidente
conscientização sobre a violência doméstica e o abuso sexual permite que pais e profissionais possam dialogar com as crianças, eliminando o segredo e o silêncio que os ocultam, do Tribunal de Justiça para análise da possibilidade de criação da referida Vara Especializada.
garantindo que não permaneçam escondidos. As crianças precisam ser protegidas de adultos
e de adolescentes que as violentam, se aproveitam delas ou as manipulam para ter contato
sexual.
7) Programa de Qualificação de Agentes Públicos

14) Políticas Sociais
Que a Secretaria de Assistência e desenvolvimento social disponibilize um conjunto de
medidas destinadas à colocação das vítimas de violência sexual no mercado profissional e
forneça acompanhamento psicológico, a elas e seus familiares.

Desenvolver pela Fundap um programa permanente de cursos voltados para funcionários
públicos que trabalham com crianças e adolescentes – seminários, palestras e congressos
sobre violência sexual praticada contra crianças.

Justificativa:
O prefeito da cidade de Porto Ferreira relatou que, finalizado o processo judicial que
desmantelou um organizado esquema de exploração sexual na cidade (caso de repercussão
Justificativa:
internacional), constatou que a ausência de suporte e políticas sociais, tais como colocação
O atendimento preventivo – seminários, palestras, congressos, campanhas na mídia das adolescentes no mercado profissional, acompanhamento psicológico às vítimas e seus
– devem fazer parte de uma intervenção primária. O atendimento preventivo sobre uma familiares, levou várias destas adolescentes a engravidarem precocemente e outras a tornapopulação de risco, com oficinas para crianças, profissionais, pais e responsáveis devem fazer ram-se garotas de programa.
parte de uma intervenção secundária.
15) Programa de Treinamento de Delegados de Polícia
8) Rede de Proteção
Criar uma rede de proteção de crianças e adolescentes alocadas na Secretaria Justiça,
com o objetivo de articular a comunidade para se envolvere diretamente no combate à
pedofilia e violência sexual praticada contra crianças e adolescentes.

Que a Academia de Polícia desenvolva um treinamento voltado para Delegados para
investigação de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes.

Justificativa:
Em visita à Secretaria de Segurança Pública, o treinamento para os delegados que trabalham com esse tipo de crime – pedofilia – na Academia de Polícia, a exemplo do treinamento
Justificativa:
Conforme consta das opiniões dos especialistas ouvidos pela CPI, a responsabilidade da que foi ministrado para os delegados sobre crime com animais, foi aventado como uma posproteção das crianças e adolescentes cabe não apenas aos pais, mas a todos os adultos da sibilidade de fácil execução.
comunidade.
Além disso, depoimento do Prefeito de Porto Ferreira a esta Comissão dá conta de
16) Comissão Permanente de Combate à Pedofilia e ao Abuso Sexual
experiência bem sucedida realizada em sua cidade. O Prefeito explicou que criou uma rede
protetora envolvendo diversos setores. Segundo ele, esta rede começa na área da educação,
Criar Comissão permanente de combate à pedofilia que funcione junto ao Executivo,
envolve a saúde, a promoção social, o conselho tutelar, eventualmente a delegacia de polícia
até o caso chegar ao Ministério Público, e posteriormente, ao Poder Judiciário. Segundo se Legislativo e Judiciário.
Justificativa:
depreende do relato do Prefeito, a formação desta rede permite o monitoramento dos casos
Proposta oriunda da visita à Secretaria de Segurança Pública.
de violência sexual, da notificação até o resultado final.
17) Utilização das Delegacias de Defesa da Mulher
9) Adequação do Hospital Pérola Byington
Que a Secretaria de Segurança Pública, enquanto não treinar todos os delegados para
Que a Secretaria de Saúde promova adequação do Hospital Pérola Byington para atendi- atendimentos de crianças vítimas de pedofilia, abuso e exploração sexual, utilize as Delegamento de crianças vítimas de violência sexual.
cias de Defesa da Mulher para paliativamente prestarem atendimento a crianças vítimas. O
atendimento deve ser precedido de elaboração de protocolo, do qual constará o treinamento
Justificativa:
das delegadas especializadas no atendimento à mulher, que seriam habilitadas a também
Embora o Hospital Pérola Byington seja um hospital voltado ao atendimento de gineco- atender crianças vítimas da pedofilia.
logia de alta complexidade, depreende-se dos dados apresentados pelo Dr. JeffersonDrezett
que atualmente mais da metade da população atendida no serviço de violência são crianças.
Justificativa
O Dr. Jefferson ressaltou que o hospital Pérola Byington começou a atender adolescentes há
Hoje, as delegacias, de um modo geral, se revelam como absolutamente inadequadas
15 anos. Começaram a aparecer as crianças e, naquele momento não havia com quem se para oitivas de crianças. Esta medida paliativa criaria um ambiente mais especializado e adepudesse compartilhar a responsabilidade de atenção a este público e, diante disso, a equipe
quado ao atendimento das vítimas dos citados na proposta.
passou a desenvolver protocolos específicos para crianças, para o alcance das condições
necessárias ao atendimento adequado. No entanto, não há espaços físicos adequados para
acolhimento das crianças, não há uma enfermaria específica para crianças, não há nutrição
18) Protocolo de Procedimentos
específica para elas, nem brinquedoteca, entre outras deficiências.
10) Regionalização do Programa Bem-Me-Quer
Que a Secretaria de Saúde promova a regionalização do Programa Bem-Me-Quer.

Que a Secretaria de Segurança Pública elabore Protocolo de Procedimentos em relação às
delegacias especializadas em crimes eletrônicos e de proteção à pessoa.

19) Fomento de Parceria entre o CREAS e a Polícia Civil
Justificativa:
Que a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
O programa Bem-Me-Quer é um programa bem sucedido sediado apenas em São Paulo; a
regionalização do programa permitiria que pessoas residentes em cidades distantes da capi- Social promovam realização de parceria entre o CREAS–Centro Especializado de Assistência
Social e a Polícia Civil para atendimento das vítimas de pedofilia de forma multidisciplinar.
tal paulista fizessem uso dos serviços.

sábado, 18 de dezembro de 2010
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Justificativa:
30) Qualificação de Professores
O estado de São Paulo possui atualmente 111 Centros Especializados de Assistência
Social – CREAS, sendo que 30 deles tratam especificamente do abuso e violência sexual conQue a Secretaria de Educação promova qualificação de professores para prepará-los a
tra crianças e adolescentes. Segundo a exposição da Sra. Marlene Bueno Zola, coordenadora detectar os casos de pedofilia (suspeitas) com rapidez e segurança.
de Ação Social, aos membros da CPI da Pedofilia, em visita realizada no dia 06 de outubro
de 2010, considerando estes centros especializados e outros 15 serviços sociais, são 4.152
vagas anuais para este tipo de atendimento. Os representantes da Secretaria de Assistência
31) Protocolo de Interação Intersecretarias
e Desenvolvimento Social disseram que nela há estrutura para atendimento psicossocial,
por meio de 30 (trinta) CREAs, especificamente, 15 (quinze) serviços diretos de retaguarda,
Que o Governo do Estado elabore um protocolo de ação e encaminhamento que fomente
entretanto existe uma dificuldade de se identificar a pedofilia. Informaram que estes serviços a interação entre as Secretarias de Estado e órgãos públicos, tais como o Ministério Público,
estão preparados para receber casos de outros órgãos como conselhos tutelares, do sistema Defensoria Pública, Polícia, Conseg, Conselhos Tutelares.
de justiça, da polícia, da saúde etc.
32) Vinculação de Repasse de Verbas
20) Corpo de Delito em Pronto Socorro
Que seja criada uma comissão na Assembleia Legislativa destinada a estudar a elaboraQue a Secretaria de Segurança Pública promova parceria com a Secretaria de Saúde para ção de lei que tenha como objetivo vincular o repasse de verbas estaduais aos municípios, à
que o exame de corpo de delito de crianças vítimas de violência sexual seja realizado no pró- adoção de programas municipais de combate à pedofilia, exploração e abuso sexual contra
prio Pronto Socorro, para evitar que a criança seja revitimizada, na medida em que ela revive crianças e adolescentes.
o problema várias vezes ao ser questionada, ao ter que falar aos pais, depois ao delegado,
posteriormente ao médico etc.
33) Criação de Centros de Recuperação
21) Mutirão de Exames Médicos

Que a Secretaria de Saúde crie um Centro de Recuperação destinado a pessoas portadoras de pedofilia.

Que a Secretaria de Saúde periodicamente monitore o prazo de espera para realização
de exames médicos em crianças vítimas de violência sexual e, em caso de atrasos, realize
mutirões.

Justificativa:
A CPI da Pedofilia constatou que identificar, humilhar ou perseguir os pedófilos somente os
leva à clandestinidade, tornando difícil controlá-los, aumentando a ameaça que representam.
Justificativa:
Muitos pedófilos podem ser ensinados a administrar e alterar seus comportamentos de
Diagnosticou-se como um problema a morosidade na obtenção de exames médicos que abuso (há um exemplo de sucesso no Canadá com o Método da Justiça Restaurativa, onde
comprovem que as crianças estão sendo submetidas à violência sexual, que segundo inte- entra a contribuição e participação da Comunidade; todos são responsáveis pela vigilância e
grantes da CPI chegam a demorar 3 meses, o que se reflete na morosidade das conclusões proteção das crianças).
dos inquéritos policiais. Apontou-se, como possível solução, eventual realização de mutirões
a exemplo dos mutirões para exames de DNA.
34) Campanha Midiática
22) Identificação de Boas Práticas

Envio de recomendação da CPI da Pedofilia à TV Assembleia para início de uma campanha midiática de conscientização da população sobre como agir em casos de pedofilia e
Que a Secretaria de Saúde, com o fim de listar as ações esparsas de combate à pedofilia, divulgação do Disk 100.
crie uma Comissão multidisciplinar, formada por profissionais da área de segurança pública,
educação e desenvolvimento social etc. para criar um protocolo para trabalhar o assunto.
35) Sistema de Coleta de Dados Sobre Pedofilia
Justificativa:
Em reunião entre membros da CPI da Pedofilia e o Secretário de Saúde, este teceu conQue a secretaria de Justiça Crie um Sistema de Coleta de Dados sobre abuso e exploração
siderações de que deve haver inúmeras ações esparsas bem sucedidas que poderiam ser sexual no Estado de São Paulo.
socializadas.
Sinalizou-se que a Secretaria de Saúde poderia fazer um chamamento com este objetivo.
36) Envio deste Relatório às Autoridades Públicas
23) Protocolo de Procedimentos junto à Secretaria de Saúde

Que o presente relatório seja encaminhado aos chefes dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, CONANDA – Conselho Nacional dos
Que a Secretaria de Saúde elabore um protocolo de procedimento, por meio do qual os Direitos da Criança e do Adolescente e ao CONDECA – Conselho Estadual dos Direitos da
profissionais sejam instruídos a detectarem casos de pedofilia, violência e exploração sexual. Criança e do Adolescente.
Pelo exposto, requer a aprovação deste Relatório Final.
24) Publicação de Cartilhas
São Paulo, 25 outubro de 2010.
Que a Secretaria de Educação elabore publicações, tais como cartilhas e folders, que
mostrem o quanto a criança é subjugada, assim como está sendo feito na violência contra a
mulher, o que estimula as denúncias por parte da sociedade.
25) Criação de Núcleo Gestor
Criação de um núcleo gestor que seja independente do governo vigente e faça uma intersetorialidade entre a saúde, educação, segurança pública, e outros setores.
Justificativa:
A maioria das ações que estão em curso no momento são isoladas e isso desestimula o
trabalho realizado, pela falta de integração. Esse núcleo gestor pode pensar nesta conexão.
26) Parcerias com o Terceiro Setor
Que seja recomendado à Secretaria de Saúde promover parcerias com núcleos universitários, com ONGs, como o Sedes Sapientiae, dentre outras, que tenham um trabalho focado
tanto no atendimento quanto na prevenção, com o aproveitamento da estrutura universitária.
27) Criação da Divisão de Crimes Cometidos pela Internet
Que a Secretaria de Segurança Pública crie ao menos uma divisão de crimes cometidos
pela internet.
Justificativa:
Com a criação de uma divisão específica para este fim, automaticamente seriam criadas
mais quatro delegacias com atribuições de investigar crimes cometidos por meio eletrônico,
incluindo a pedofilia. Isto porque hoje existe apenas uma Delegacia de Investigação de Crimes Eletrônicos que está inserida dentro da Divisão de Investigações Gerais.

Beth Sahão
Deputada Estadual
Relatora da CPI constituída com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado
e suas conexões com outros estados e países
Aprovado o Relatório Final
Plenário José Bonifácio, em 25/10/2010
a) José Bruno - Presidente
a) Beth Sahão
a) Haifa Madi
a) Geraldo Vinholi
a) Ed Thomas
a) Afonso Lobato
a) Gilmaci Santos
a) Célia Leão
a) José Bruno
DOCUMENTOS ANEXOS
Requerimento de criação da CPI – n.º 2319/2008
Atas das reuniões realizadas
Transcrição das oitivas de depoimentos
Transcrições das visitas
Apresentações trazidas pelos depoentes

Pedofilia
28) TAC entre provedores e o Estado de São Paulo
Que o Governo Estadual articule a assinatura de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta)
entre provedores e o estado de São Paulo, assim como o firmado entre a Google e a União
em 2008, para inibir o acesso de menores de idade a páginas com conteúdo impróprio.
29) Divulgação de Informações em Ambiente Escolar
Que a Secretaria de Educação veicule no ambiente escolar informações sobre o funcionamento do sistema de saúde, polícia e MP, usando a UDIME (União dos Dirigentes Municipais)
como rede para distribuir informações, já que elas estão nos municípios.

Requerimento nº 2.319, de 2008
Ato n.º 7 de 2010 - Ato n.º 12 de 2010 - Ato n.º 16 de 2010 - Ato n.º 21 de 2010
Ato n.º 7 de 2010
Em face do Requerimento n.º 2319/2008, de autoria do Deputado José Bruno, tendo-se
verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 13, § 2º, da Constituição do Estado, esta
Presidência cria, nos termos do artigo 34 e seu § 2º, bem como do artigo 34-A, da XIII Consolidação do Regimento Interno, Comissão parlamentar de inquérito, composta de 9 membros titulares e igual número de suplentes para, com a finalidade de, no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, investigar o crime de Pedofilia no Estado e suas conexões com outros
estados e países.
Assembleia Legislativa, em 09/03/2010
a) BARROS MUNHOZ - Presidente
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Ato n.º 12 de 2010
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais e observado o disposto no Ato nº 07, de 09 de março de 2010, que criou
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de, no prazo de 120 dias, investigar o
crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros estados e países, conforme
o Requerimento nº 2.319, de 2008, de autoria do Deputado José Bruno e outros, CONSTITUI,
pelo presente Ato, a referida Comissão, nomeando os seguintes membros efetivos e substitutos, indicados pelos respectivos Líderes:
MEMBROS EFETIVOS
MEMBROS SUBSTITUTOS
ANALICE FERNANDES
PSDB
CÉLIA LEÃO
GERALDO VINHOLI
ORLANDO MORANDO
BETH SAHÃO
PT
HAMILTON PEREIRA
ED THOMAS
PSB
JONAS DONIZETTE
JOSÉ BRUNO
DEM
JOÃO BARBOSA
VANESSA DAMO
PMDB
JORGE CARUSO
REINALDO ALGUZ
PV
AFONSO LOBATO
HAIFA MADI
PDT
ROGÉRIO NOGUEIRA
GILMACI SANTOS
PRB
OTONIEL LIMA
Assembleia Legislativa, em 25 de março de 2010
a) BARROS MUNHOZ - Presidente
Ato n.º 16 de 2010
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais e observada a indicação do Líder da Bancada do Partido Verde – PV, nomeia
o Deputado Camilo Gava, como membro efetivo, e o Deputado Feliciano Filho, como membro
substituto, da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de, no prazo
de 120 dias, investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros
estados e países, conforme o Requerimento nº 2.319, de 2008, de autoria do Deputado
José Bruno, em lugar dos Deputados Reinaldo Alguz e Afonso Lobato.
Assembleia Legislativa, em 31 de março de 2010.
a) BARROS MUNHOZ - Presidente
Ato n.º 21 de 2010
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais e observada a indicação do Líder da Bancada do Partido Verde - PV, nomeia
o Deputado Afonso Lobato como membro efetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito,
constituída com a finalidade de, no prazo de 120 dias, investigar o crime de pedofilia
no Estado e suas conexões com outros estados e países, conforme o Requerimento
nº 2.319, de 2008, de autoria do Deputado José Bruno e outros, em decorrência da volta à
suplência do Deputado Camilo Gava.
Assembleia Legislativa, em 12 de abril de 2010.
a)BARROS MUNHOZ - Presidente
Eleição: 06/04/2010
Presidente – Deputado José Bruno
Vice-Presidente – Deputado Geraldo Vinholi
Relatora – Deputada Beth Sahão
Secretário: Benedito Roberto Ferreira
Prazo: 120 dias. Prorrogada por 60 dias.(até 02.11.2010)
Relatório Final:
Aprovado em 25/10//2010
Atas das reuniões realizadas
CPI DA PEDOFILIA
ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA CPI
DA PEDIFILIA
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dez, às quatorze horas, no Plenário “Tiradentes” da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial de
Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída
pelo Ato n.º 12 de 2010, com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas
conexões com outros estados e países. A reunião foi convocada e presidida, inicialmente,
pelo Senhor Deputado Geraldo Vinholi, nos termos regimentais. Presentes os Senhores Deputados Ed Thomas, José Bruno, Gilmaci Santos, bem como as Senhoras Deputadas Analice
Fernandes e Beth Sahão, membros efetivos. Ausentes as Senhoras Deputadas Vanessa Damo
e Haifa Madi. Havendo número regimental, o Senhor Deputado Geraldo Vinholi declarou
abertos os trabalhos e perguntou aos presentes se havia indicação à Presidência da CPI. Pela
ordem, a Senhora Deputada Beth Sahão indicou o nome do Senhor Deputado José Bruno.
Ato contínuo, o Senhor Deputado Geraldo Vinholi colocou em discussão e votação o nome
do Senhor Deputado José Bruno, que, a votos, foi eleito por unanimidade. Na seqüência,
o Senhor Deputado Geraldo Vinholi convidou, para assumir a presidência dos trabalhos, o
Senhor Deputado José Bruno, que, já empossado, agradeceu a escolha do seu nome e perguntou aos Deputados e Deputadas se havia indicação de nome para a Vice-Presidência. Pela
ordem, a Senhora Deputada Analice Fernandes indicou o nome do Senhor Deputado Geraldo
Vinholi e a Senhora Deputada Beth Sahão indicou o nome do Senhor Deputado Ed Thomas.
Ato contínuo, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, suspendeu a reunião por cinco
minutos para que os Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas fizessem um acordo
sobre o nome que ocupará a Vice-Presidência. Decorridos os cinco minutos e havendo acordo
entre os membros da CPI, o Senhor Presidente reabriu a reunião com o mesmo quorum e
colocou em discussão e votação o nome do Senhor Deputado Geraldo Vinholi, que, a votos,
foi eleito por unanimidade. Na seqüência, o Senhor Presidente nomeou a Senhora Deputada
Beth Sahão como Relatora e definiu que as reuniões ordinárias serão realizadas quinzenalmente, às terças-feiras, às 11h. O Senhor Presidente marcou a primeira reunião para terçafeira, dia 13 de abril, às 11h. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu
os trabalhos por dez minutos para a lavratura da Ata. Reabertos os trabalhos com o mesmo
quorum, foi a Ata lida e aprovada, a qual foi assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Benedito Roberto Ferreira, Agente Técnico Legislativo, que secretariei a reunião e lavrei a
presente Ata. Após agradecer a presença dos Senhores Deputados, o Senhor Presidente
declarou encerrada a Reunião. Plenário “Tiradentes”, em 06 de abril de 2010. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário
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CPI DA PEDOFILIA
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dez, às onze horas, no Plenário “Tiradentes” da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a primeira reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010, com a finalidade
de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros estados e países.
A reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno, nos termos regimentais. Presentes os Senhores Deputados Geraldo Vinholi, Gilmaci Santos, bem como as
Senhoras Deputadas Haifa Madi e Vanessa Damo, membros efetivos. Ausentes as Senhoras
Deputadas Analice Fernandes e Beth Sahão, bem como os Senhores Deputados Ed Thomas
e Afonso Lobato. Esteve presente também o Senhor Deputado Vicente Cândido. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, declarou abertos os trabalhos
e falou sobre o abuso sexual de vulneráveis no Estado de São Paulo. Pela ordem, o Senhor
Deputado Gilmaci Santos sugeriu que a CPI convide o Secretário da Saúde, o Secretário da
Justiça e o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público para explanar sobre os casos
de pedofilia no Estado de São Paulo. Ato contínuo, o Senhor Presidente disse que o primeiro
a ser convidado será o Dr. Jéferson Drezzett, Diretor do Programa Bem-me-Quer do Hospital
Perola Byington. Pela ordem, a Senhora Deputada Vanessa Damo comentou sobre as leis de
proteção à criança e sobre o caso de Luiziânia em Goiás. A Parlamentar sugeriu a criação de
sub-relatorias para aprofundar temas específicos, como por exemplo: pedofilia na internet.
Pela ordem, o Senhor Deputado Geraldo Vinholi sugeriu que a CPI solicite ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e à Secretaria
de Segurança Pública do estado de São Paulo documentos sobre os casos de pedofilia já
investigados. Pela ordem, a Senhora Deputada Haifa Madi falou sobre a proliferação dos
casos de pedofilia e sobre os casos ocorridos nas próprias casas das vítimas. Ato contínuo,
o Senhor Presidente sugeriu que a CPI faça uma visita ao Senador Magno Malta, na cidade de Brasília e sugeriu, também, que a CPI solicite à Secretaria da Educação os casos de
pedofilia que foram detectados pelos professores. Pela ordem, o Senhor Deputado Gilmaci
Santos sugeriu que a CPI solicite os casos de pedofilia detectados pelo Conselho Tutelar.
Pela ordem, a Senhora Deputada Vanessa Damo sugeriu que a Secretaria de Turismo forneça
os dados sobre turismo sexual. Pela ordem, o Senhor Deputado Gilmaci Santos comentou
sobre o caso de pedofilia em Francisco Morato, onde uma menina de doze anos foi abusada
pelo tio e tem dois filhos. O Deputado sugeriu que a CPI faça uma visita a esta menina. Ato
contínuo, o Senhor Presidente sugeriu que a CPI convide o Dr. Jéferson Drezzett, Diretor do
Programa Bem-me-Quer do Hospital Perola Byington e a Dra. Dalka C. A. Ferrari, do Centro
de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sedes Sapientiae para expor sobre os casos
de pedofilia ocorridos no Estado de São Paulo. Pela ordem, a Senhora Deputada Vanessa
Damo sugeriu que a CPI solicite à Polícia Federal os dados sobre o turismo sexual no Estado
de São Paulo. Pela ordem, o Senhor Deputado Vicente Cândido perguntou quais foram os
requerimentos apresentados e formulou uma questão de ordem referente ao Artigo quarenta
e seis do Regimento Interno. Ato contínuo, o Senhor Presidente suspendeu a reunião por um
minuto para que os Senhores Deputados e as Senhoras Deputadas pudessem chegar a um
consenso. Decorrido o tempo determinado, o Senhor Presidente reabriu a reunião, determinou que se dê publicidade aos requerimentos apresentados com antecedência de 24 horas
e convocou uma reunião para o dia quatorze de abril do corrente ano, às quatorze horas,
para apreciação dos requerimentos apresentados. Pela ordem, o Senhor Deputado Geraldo
Vinholi sugeriu a criação de um disque denúncia para que as crianças possam se manifestar.
Pela ordem, a senhora Deputada Vanessa Damo sugeriu que cada deputado se manifeste por
escrito sobre qual sub-relatoria que ocupar. Pela ordem, o Senhor Deputado Geraldo Vinholi
sugeriu que o Presidente José Bruno e a Deputada Vanessa Damo apresentem um esboço de
quais sub-relatorias serão criadas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou
a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto Ferreira, Agente Técnico Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O completo teor desta reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta ata. Plenário “Tiradentes”,
em 14 de abril de 2010. -.-.
Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário

CPI DA PEDOFILIA
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e dez, às quatorze horas, no Plenário “Tiradentes” da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a segunda reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010, com a finalidade
de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros estados e países. A
reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno, nos termos regimentais.
Presentes os Senhores Deputados Geraldo Vinholi, Gilmaci Santos, Ed Thomas, bem como as
Senhoras Deputadas Haifa Madi, Beth Sahão e Vanessa Damo, membros efetivos. Ausentes
o Senhor Deputado Afonso Lobato e, por motivo justificado, a Senhora Deputada Analice
Fernandes. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, declarou
abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, o Senhor
Deputado Geraldo Vinholi solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que foi
dada por aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussão os seguintes
requerimentos: 1.º - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Geraldo Vinholi, que
solicita ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo documentação sobre
os casos de pedofilia já investigados; 2.º Requerimento de autoria da Senhora Deputada
Vanessa Damo, que solicita à Polícia Federal documento sobre os casos de turismo sexual
no Estado de São Paulo; 3.º - Requerimento de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão,
que convida para prestar informações o Dr. Jéferson Drezzett, Diretor do Programa Bem-MeQuer, do Hospital Perola Byington; 4.º - Requerimento de autoria da Senhora Deputada Beth
Sahão, que convida para prestar informações a Dra. Priscila Siqueira. Em votação, os requerimentos foram aprovados. Ato contínuo, no momento da deliberação de requerimento de
sua autoria, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, passou a presidência para o Senhor
Deputado Geraldo Vinholi, que colocou em discussão e votação o requerimento que convida
o Dr. Jéferson Drezzett, Diretor do Programa Bem-Me-Quer, do Hospital Perola Byington e a
Dra. Dalka C. A. Ferrari, do Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sedes
Sapientiae, para expor na CPI sobre os casos de pedofilia ocorridos no Estado de São Paulo.
O requerimento foi aprovado. Pela ordem, a Senhora Deputada Beth Sahão fez uso da palavra para se posicionar sobre temas referentes ao objeto da CPI. Pela ordem, o Senhor Depu-
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tado Ed Tomas solicitou que seja encaminhada aos membros da CPI cópia dos requerimentos
aprovados. Pela ordem, O Senhor Deputado Geraldo Vinholi sugeriu que as cópias dos documentos solicitados pelo requerimento que figura como item 1.º, de sua autoria, sejam acompanhadas do mapeamento das regiões onde ocorreram os casos de pedofilia. O Parlamentar
sugeriu, ainda, que seja investigada a conduta dos agentes que atuaram nestes casos, para
verificar se houve abuso de autoridade. Pela ordem, o Senhor Deputado Gilmaci Santos perguntou ao Senhor Presidente se os documentos solicitados já estarão disponíveis na próxima
reunião. O Senhor Presidente respondeu que, provavelmente, os órgãos que receberão os
requerimentos não terão tempo hábil para responde-los até a data da próxima reunião. Pela
ordem, a Senhora Deputada Beth Sahão sugeriu que a CPI faça contato com a Frente Parlamentar Contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto Ferreira, Agente Técnico
Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O completo teor desta reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta
ata. Plenário “Tiradentes”, em 27 de abril de 2010.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..
Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário

CPI DA PEDOFILIA
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dez, às onze horas e quinze minutos,
no Plenário “Tiradentes” da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a
terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010,
com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros
estados e países. A reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno,
nos termos regimentais, com a finalidade de apreciar a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberar
sobre requerimentos; 2 – Ouvir o Dr. Jéferson Drezzett, Diretor do Programa Bem-Me-Quer,
do Hospital Perola Byington e a Dra. Dalka C. A. Ferrari, do Centro de Referência às Vítimas
da Violência do Instituto Sedes Sapientiae, que exporão sobre os casos de pedofilia ocorridos
no Estado de São Paulo; 3 – Tratar de assunto de interesse da CPI. Presentes os Senhores Deputados Afonso Lobato, Geraldo Vinholi, Gilmaci Santos, Ed Thomas, bem como as
Senhoras Deputadas Haifa Madi, Beth Sahão, Vanessa Damo e Analice Fernandes, membros
efetivos. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, declarou
abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, a Senhora
Deputada Beth Sahão solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que foi dada
por aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou para tomar assento à Mesa a Dra.
Dalka, que após as considerações iniciais, fez, com auxílio do PowerPoint, as seguintes explanações: 1) Dados do CNRVV - Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sedes
Sapientiae; 2) Panorama Geral das Situações de Violência Contra Crianças e Adolescentes.
Ato contínuo, as Senhoras Deputadas Beth Sahão, Analice Fernandes, Vanessa Damo, Haifa
Madi, bem como o Senhor Deputado Afonso Lobato fizeram uso da palavra para debater
sobre o tema em tela e questionar a Dra. Dalka, que respondeu a todos os questionamentos.
Na seqüência, o Senhor Presidente José Bruno sugeriu que a CPI solicite ao Presidente da
Alesp e ao Secretário da Casa Civil que informem quais são os Projetos de Lei que tramitam
em seus respectivos órgãos e que têm objeto referente à pedofilia. Pela ordem, o Senhor
Deputado Geraldo Vinholi sugeriu que a CPI faça, em seu relatório, uma lista de propostas
para solucionar os problemas de pedofilia no estado de São Paulo. Ato contínuo, o Senhor
Presidente convidou para tomar assento à Mesa o Dr. Jéferson, que após as considerações
iniciais, fez, com auxilio do PowerPoint, explanação sobre violência sexual. A seguir, o Senhor
Presidente e a Senhora Deputada Haifa Madi fizeram uso da palavra para comentar sobre
o assunto em tela e questionar o Dr. Jéferson, que respondeu a todos os questionamentos.
Na seqüência, o Senhor Presidente anunciou que estavam presente em plenário a Senhora
Deputada Célia Leão e a Dra. Isabel – Secretária de Ação Social da Cidade de Aparecida do
Norte. Pela ordem, as Senhoras Deputadas Beth Sahão, Vanessa Damo e Célia Leão também
fizeram uso da palavra para debater sobre o tema em tela e questionar o Dr. Jéferson, que
respondeu a todos os questionamentos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto Ferreira, Agente Técnico Legislativo, lavrei
a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O completo teor desta reunião foi gravado
pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta ata. Plenário “Tiradentes”, em 11 de maio de 2010.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário

CPI DA PEDOFILIA
ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dez, às onze horas e trinta minutos, no Plenário “Tiradentes” da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a quarta
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010, com a
finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros estados
e países. A reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno, nos termos
regimentais, com a finalidade de apreciar a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberar sobre
requerimentos; 2 – Ouvir a Senhora Priscila Siqueira – Articuladora da Ong “Serviço à Mulher
Marginalizada”. Presentes os Senhores Deputados Afonso Lobato, Gilmaci Santos, Ed Thomas
e a Senhora Deputada Beth Sahão, membros efetivos; bem como a Senhora Deputada Célia
Leão, membro substituto. Esteve ausente o Senhor Deputado Geraldo Vinholi, as Senhoras
Deputadas Haifa Madi, Vanessa Damo e, por motivo justificado, a Senhora Deputada Analice
Fernandes. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, declarou
abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, a Senhora
Deputada Beth Sahão solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que foi dada
por aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente comunicou a ausência da Senhora Priscila
Siqueira, que foi convidada para falar sobre os casos de pedofilia no Estado de São Paulo. O
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Senhor Presidente anunciou que estavam presente em plenário a Dra. Caroline – 1.ª Dama
da Cidade de Jaú, acompanhada da Assessora Solange e a Senhora Jeni – Vereadora da Cidade de Pindamonhangaba, acompanhada de equipe técnica. Pela ordem, a Senhora Deputada
Beth Sahão disse que as informações encaminhadas pelo Ministério Público Estadual são
muito inconsistentes e sugeriu que seja encaminhado outro requerimento mais abrangente
pedindo informações sobre os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação, nos termos regimentais, os seguintes requerimentos: 1 – requerimento da Senhora Deputada Beth Sahão, solicita
que seja convidado para falar na CPI o Procurador de Justiça, Dr. Paulo Afonso Garrido de
Paula. 2 – requerimento da Senhora Deputada Beth Sahão, solicita que seja convidado para
falar na CPI o Sr. Maurício Sponton Rasi, Exmo. Prefeito do Município de Porto Ferreira. 3 –
Ofício da Senhora Deputada Vanessa Damo, solicita a criação da subrelatoria “Pedofilia e
Autoridades” e solicita que seja indicada como relatora da referida subrelatoria. Em votação,
os requerimentos foram aprovados. Ato contínuo, no momento da deliberação de requerimentos de sua autoria, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, passou a presidência
para o Senhor Deputado Ed Tomas, que colocou em discussão e votação, nos termos regimentais, os seguintes requerimentos: 4 – requerimento que solicita informações ao Senhor
Dr. Nivaldo Campos Camargo, Secretário de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social.
5 – requerimento que solicita informações ao Senhor Dr. Flávio José Albergaria de Oliveira
Brízida, Secretário de Esporte, Lazer e Turismo. 6 – requerimento que solicita informações ao
Senhor Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, Secretário de Estado da Saúde. 7 – requerimento
que solicita informações ao Senhor Dr. Paulo Renato Costa Souza, Secretário de Estado de
Educação. 8 – requerimento que solicita informações ao Senhor Dr. Luiz Eduardo Pereira
Barreto Filho, Ministro do Turismo. 9 – requerimento que solicita ao Delegado Dr. Gaetano
Vergine, Diretor do Deic, que libere o Delegado Dr. José Mariano de Araújo Filho, da Unidade
de Inteligência Policial, para que compareça à reunião da CPI a fim de prestar informações.
10 – requerimento solicitando que seja convidado a comparecer para prestar informações
à CPI o Dr. João Augusto Bertuol Figueiró, do Instituto Zero a Seis e Presidente do Conselho
Executivo do Fórum Nacional pela Primeira Infância. 11 – requerimento solicitando que seja
convidado a comparecer para prestar informações à CPI o 13.º Promotor de Justiça Criminal,
Dr. José Carlos Guillen Blat, da 1.ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital. Em votação, os
requerimentos foram aprovados. Ato contínuo, o Senhor Deputado Ed Thomas devolveu a
Presidência ao Senhor Deputado José Bruno. Na seqüência, o Senhor Presidente comunicou
que , por consenso, o Dr. José Carlos Blat será convidado para a reunião do dia 25/05/2010.
Pela ordem, as Senhoras Deputadas Beth Sahão e Célia Leão, os Senhores Deputados Afonso
Lobato e Ed Tomas se sucederam no uso da palavra para comentar sobre o tema objeto da
CPI e sobre os Conselhos Tutelares. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto Ferreira, Agente Técnico Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O completo teor desta reunião foi gravado pelo
Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta ata. Plenário “Tiradentes”, em 25 de maio de 2010.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário

CPI DA PEDOFILIA
ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dez, às onze horas e quinze minutos,
no Plenário “Tiradentes” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a
quinta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010,
com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros
estados e países. A reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno,
nos termos regimentais, com a finalidade de apreciar a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberar
sobre requerimentos; 2 – Ouvir o Dr. José Carlos Guillen Blat – 13.º Promotor de Justiça Criminal. Presentes os Senhores Deputados Afonso Lobato, Gilmaci Santos, Ed Thomas, Geraldo
Vinholi e as Senhoras Deputadas Beth Sahão e Haifa Madi, membros efetivos. Estiveram
ausentes as Senhoras Deputadas Vanessa Damo e, por motivo justificado, a Senhora Deputada Analice Fernandes. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José
Bruno, declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela
ordem, a Senhora Deputada Beth Sahão solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião
anterior, que foi dada por aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente deu ciência sobre
o Ofício GS n.º 2.039/2010 do Senhor Secretário de Estado da Saúde – Dr. Luiz Roberto
Barradas Barata, que encaminha resposta ao Ofício CPI 13/2010. Na sequência, o Senhor
Presidente retirou da pauta os três ofícios de sua autoria, o que contou com a anuência dos
demais parlamentares. O Senhor Presidente explicou que fará melhor análise dos referidos
documentos e os encaminhará em momento oportuno. Ato contínuo, o Senhor Presidente
convidou para tomar assento à Mesa o Dr. José Carlos Guillen Blat, que fez as suas considerações iniciais. O promotor abordou os seguintes temas: 1) Aspecto processual penal da
pedofilia, 2) Prevenção e repressão ao crime de pedofilia. A seguir, o promotor fez uso do
PowerPoint para explanar sobre a abordagem penal da pedofilia e sobre os seus conceitos.
O promotor apresentou as seguintes sugestões: 1) Fiscalização e a proibição das Lan Houses
que, em muitos casos, facilitam a produção, disseminação e comercialização de material pornográfico, 2) Que a Alesp produza leis ordinárias que regulamentem as Lan Houses, 3) Que
a Alesp investigue os sites da internet que produzem materiais pornográficos. 4) Criação de
delegacias especializadas no crime de pedofilia e o aparelhamento das delegacias da mulher
com equipes multidisciplinares para atender a estes casos. Ato contínuo, o Senhor Presidente
passou a palavra às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados. A Senhora Deputada
Beth Sahão e os Senhores Deputados Afonso Lobato e Geraldo Vinholi, bem como o Senhor
Presidente, Deputado José Bruno, fizeram uso da palavra para debater sobre o tema em tela
e questionar o Dr. Blat, que respondeu a todos os questionamentos. Na sequência, o Senhor
Presidente registrou a presença da Vereadora Jeni, da Cidade de Pindamonhangaba, e da
Senhora Isabel – Secretária de Ação Social da Cidade de Aparecida do Norte. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto
Ferreira, Agente Técnico Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O
completo teor desta reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará
parte integrante desta ata. Plenário “Tiradentes”, em 22 de junho de 2010.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário
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CPI DA PEDOFILIA
ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dez, às onze horas e trinta minutos,
no Plenário “Tiradentes” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a
sexta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010,
com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros
estados e países. A reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno,
nos termos regimentais, com a finalidade de apreciar a seguinte ordem do dia: 1 – Deliberar sobre requerimentos; 2 – Ouvir o Sr. Maurício Sponton Rasi – prefeito do Município de
Porto Ferreira. Presentes os Senhores Deputados Afonso Lobato, Gilmaci Santos, Ed Thomas,
Geraldo Vinholi e as Senhoras Deputadas Beth Sahão e Vanessa Damo, membros efetivos. Estiveram ausentes, por motivo justificado, as Senhoras Deputadas Analice Fernandes
e Haifa Madi. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno,
declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem,
a Senhora Deputada Beth Sahão solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior,
que foi dada por aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco
minutos para que os senhores Deputados conversassem acerca de assuntos de interesse da
CPI. Reaberta a reunião no horário aprazado e com o mesmo quorum, o Senhor Deputado
Gilmaci Santos sugeriu que, ao invés de a CPI ir a Brasília, convide o Senador Magno Malta
para vir em uma reunião aqui na Alesp. O Senhor Presidente disse que fará o requerimento
de convite ao Senador Magno Malta, sem prejuízo da audiência em Brasília. Na sequência,
o Senhor Presidente passou à apreciação de requerimentos e retirou da pauta os seguintes
requerimentos de sua autoria: 1) Requerimento solicitando que compareçam a reuniões da
CPI as seguintes autoridades: a) Dra. Maria Amélia N. de Azevedo, do Instituto de Psicologia
da USP, LACRI – Laboratório de Estudos da Criança; b) Dra. Nazira Levi, Coordenadora do
Programa de Enfrentamento à Violência da Criança – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo; c) Dr. Cláudio Cohen, psiquiatra e psicanalista; 2)
Requerimento solicitando que compareça a reunião da CPI o Senhor Luiz Carlos Delben Leite
– Secretário de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social. A seguir, para a deliberação
de dois requerimentos de sua autoria, o Senhor Deputado Jose Bruno passou a presidência
para o Senhor Deputado Geraldo Vinholi, que colocou em discussão e votação os seguintes
requerimentos: 3) Requerimento solicitando que o Sr. Luiz Roberto Barradas Barata – Secretário de Estado da Saúde, compareça à reunião da CPI. Aprovado o Requerimento. 4) Requerimento solicitando que a CPI faça uma visita ao CEVAT – Centro de Visitas Assistidas do
TJSP (Visitário). Aprovado o Requerimento. Ato contínuo, o Senhor Deputado Geraldo Vinholi
devolveu a presidência ao Senhor Deputado José Bruno, que colocou em discussão e votação
os seguintes requerimentos: 5) Requerimento de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão,
que solicita a contratação de serviços técnicos especializado para assessorar a CPI na conclusão dos seus trabalhos. Aprovado o Requerimento. 6) Requerimento de autoria da Senhora
Deputada Haifa Madi, solicita que o Dr. Mohamed Abdul Rahim – estudioso dos assuntos
referentes à sexualidade feminina, compareça a reunião da CPI. Aprovado o Requerimento.
Ato contínuo, o Senhor Presidente leu o Ofício GS n.º 2.039/2010, encaminhado pelo Senhor
Luiz Roberto Barradas Barata – Secretário de Estado da Saúde, em resposta ao Ofício CPI
13/2010. Pela ordem, o Senhor Deputado Geraldo Vinholi solicitou que se faça convite ao
Secretário Barradas e, não convocação. A seguir, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno,
convidou para tomar assento à Mesa o Sr. Maurício Sponton Rasi – prefeito do Município de
Porto Ferreira, que fez suas considerações iniciais e relatou os fatos referentes ao caso de
pedofilia ocorrido naquela cidade no ano de 2003. O Prefeito Rasi informou que foi, à época,
o Delegado responsável pelo inquérito do referido caso e Presidente da Ong Casa do Abrigo.
Na sequência, o Senhor Presidente passou a palavra para as Senhoras Deputadas Beth Sahão
e Vanessa Damo, bem como ao Senhor Deputado Afonso Lobato que se sucederam para
comentar sobre o assunto em tela e indagar o senhor Prefeito, que respondeu a todas as
indagações. Em seguida, o Senhor Presidente comentou sobre o tema em pauta na reunião
e questionou o Senhor Prefeito, que respondeu ao questionamento. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto Ferreira, Agente
Técnico Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O completo teor
desta reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta ata.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Plenário Tiradentes, em de de 2010.
Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário

CPI DA PEDOFILIA
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dez, às onze horas, no Plenário
“Tiradentes” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a sétima reunião
da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010, com a finalidade
de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros estados e países. A
reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno, nos termos regimentais,
com a finalidade de deliberar sobre requerimentos. Presente o Senhor Deputado Ed Thomas e
as Senhoras Deputadas Haifa Madi e Vanessa Damo, membros efetivos; bem como o Senhor
Deputado Vicente Cândido como Substituto eventual. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Geraldo Vinholi, Afonso Lobato e Gilmaci Santos; bem como as Senhoras Deputadas
Analice Fernandes e Beth Sahão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior.
Pela ordem, o Senhor Deputado Ed Thomas solicitou a dispensa da leitura da ata, que foi
dada por aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente retirou da pauta três requerimentos
de sua autoria e, na sequência, colocou em discussão e votação o requerimento da Senhora
Deputada Beth Sahão que solicita a prorrogação, nos termos regimentais, dos trabalhos da
CPI por 60 dias. Colocado em votação, o requerimento foi aprovado. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto Ferreira, Agente
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Técnico Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O completo teor
desta reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta ata.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Plenário Tiradentes, em 14 de setembro de 2010.
Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário

CPI DA PEDOFILIA
ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dez, às onze horas e trinta minutos,
no Plenário “Tiradentes” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a
oitava reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010,
com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros
estados e países. A reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno, nos
termos regimentais, com a finalidade de deliberar sobre requerimentos. Presente as Senhoras
Deputadas Haifa Madi e Vanessa Damo, membros efetivos; bem como os Senhores Deputados Antônio Mentor e Bruno Covas como Substitutos eventuais indicados por suas lideranças
partidárias. Estiveram ausentes os Senhores Deputados Geraldo Vinholi, Afonso Lobato, Gilmaci Santos, Ed Thomas bem como as Senhoras Deputadas Analice Fernandes, e Beth Sahão.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, declarou abertos
os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, o Senhor Deputado
Antônio Mentor solicitou a dispensa da leitura da ata, que foi dada por aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente, por serem os requerimentos constantes da pauta de sua autoria,
passou a Presidência para a Senhora Deputada Vanessa Damo, que os colocou em discussão
e votação na seguinte ordem: Item 1 – Requerimento solicita que compareçam à reunião da
CPI a Dra. Maria Amélia N. de Azevedo, do Instituto de Psicologia da USP LACRI – Laboratório de Estudos da Criança; a Dra. Nazira Levi, Coordenadora do Programa de Enfrentamento
à Violência da Criança – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de
São Paulo e o Dr. Cláudio Cohen, Psiquiatra e Psicanalista. Item 2 – Requerimento solicita
ao Dr. José Carlos Tonin, Secretário de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, que
receba os membros da CPI em seu gabinete para tratar de assuntos pertinentes ao objeto
por ela investigado. Item 3 – Requerimento solicita ao Dr. Nilson Ferraz Paschoa, Secretário de Estado da Saúde que receba os membros da CPI em seu gabinete para tratar de
assuntos pertinentes ao objeto por ela investigado. Item 4 – Requerimento solicita ao Dr.
Antônio Ferreira Pinto, Secretário de Estado da Segurança Pública, que receba os membros
da CPI em seu gabinete para tratar de assuntos pertinentes ao objeto por ela investigado.
Item 5 – Requerimento solicita ao Dr. Gaetano Vergine, Diretor do DEIC – Departamento
de Investigação Criminal, que receba os membros da CPI em seu gabinete para tratar de
assuntos pertinentes ao objeto por ela investigado. Os requerimentos foram aprovados. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto
Ferreira, Agente Técnico Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O
completo teor desta reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará
parte integrante desta ata.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Plenário Tiradentes, em 25 de outubro de 2010.
Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário

CPI DA PEDOFILIA
ATA DA NONA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CONSTITUÍDA PELO ATO N.º 12 DE 2010, COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR O
CRIME DE PEDOFILIA NO ESTADO E SUAS CONEXÕES COM OUTROS ESTADOS E
PAÍSES
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dez, às onze horas, no Plenário
“Tiradentes” da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a nona reunião
da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 12 de 2010, com a finalidade
de investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros estados e países. A
reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado José Bruno, nos termos regimentais,
com a finalidade de deliberar sobre o Relatório Final. Presente as Senhoras Deputadas Haifa
Madi e Beth Sahão, os Senhores Deputados Geraldo Vinholi, Ed Thomas, Afonso Lobato e
Gilmaci Santos, membros efetivos; bem como a Senhora Deputada Célia Leão como membro
substituto. Esteve ausente a Senhora Deputada Vanessa Damo. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente, Deputado José Bruno, declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura
da ata da reunião anterior. Pela ordem, a Senhora Deputada Beth Sahão solicitou a dispensa
da leitura da ata, que foi dada por aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente, Deputado
José Bruno, solicitou à relatora, Deputada Beth Sahão, a leitura do Relatório. Pela ordem,
o Senhor Deputado Geraldo Vinholi elogiou o esforço da relatora no sentido de cumprir os
prazos e sugeriu que a reunião fosse suspensa e retomada no período da tarde ou na terça
feira da corrente semana, de modo que os deputados pudessem fazer uma leitura prévia do
Relatório. Na sequência, o Senhor Presidente sugeriu que, antes de qualquer decisão, a relatora lesse o relatório para, só então, decidir se era ou não necessário suspender a reunião.
Pela ordem a Senhora Deputada Beth Sahão falou sobre o trabalho de elaboração do Relatório e disse que, embora o tempo fosse exíguo, fez um Relatório muito responsável, que não
aponta nenhum culpado. Pela ordem, o Senhor Deputado Ed Thomas solicitou que a relatora
lesse somente as conclusões. Ato contínuo, o Senhor Presidente disse que era regimental a
solicitação do Deputado Ed Thomas e passou a palavra para a Senhora Relatora, Deputada
Beth Sahão, que fez a leitura das conclusões e, posteriormente, das recomendações. A seguir,
o Senhor Presidente colocou o Relatório em discussão. Pela ordem, a Senhora Deputada
Célia Leão, os Senhores Deputados Alfonso lobato e Ed Thomas se sucederam no uso da
palavra para comentar e apoiar o relatório apresentado pela Deputada Beth Sahão. Pela
ordem o Senhor Deputado Geraldo Vinholi disse que a leitura foi esclarecedora e também
apoiou o relatório e mencionou casos de pedofilia ocorridos em Catanduva. Ato contínuo,
o Senhor Presidente colocou o Relatório em votação, o qual foi aprovado. Na sequência, o
Senhor Presidente agradeceu ao corpo técnico da alesp e aos assessores que deram apoio à
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CPI. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, Deputado José Bruno, suspendeu a reunião
por quinze minutos para a lavratura da presente ata. Reaberta a reunião no horário aprazado, e constatado o mesmo quorum, foi a ata lida e aprovada, encerrando-se definitivamente
a reunião, da qual eu Benedito Roberto Ferreira, Agente Técnico Legislativo, lavrei a presente
ata, que assino após o Senhor Presidente, encerrando-se os trabalhos desta CPI. O completo
teor desta reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta ata. Plenário Tiradentes, em 25 de outubro de 2010.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Deputado José Bruno
Presidente
Benedito Roberto Ferreira
Secretário

Transcrições das oitivas de depoimentos
Reunião da CPI de 27 de abril de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Havendo número regimental, declaro
aberta a 3ª. Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 12/2010
com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado de São Paulo e suas conexões
com outros Estados e Países.
Essa reunião, convocada com a finalidade primeira de deliberar os requerimentos. Segundo, ouvir o Dr. Jefferson Dressè do “Programa Bem me quer” do Hospital Pérola Byngton.
A Dra. Dalka Ferrari do Centro de Referências às Vítimas da Violência do Instituto Sedes
Sapientiae que vão expor sobre os casos de pedofilia no Estado de São Paulo.
Peço ao Sr. Secretário que faça a leitura da Ata da Reunião anterior.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Para solicitar a dispensa da leitura da Ata.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – É regimental, dispensamos a leitura da Ata.
Quero registrar então a presença da Nobre Deputada Beth Sahão, que é relatora dessa
Comissão Parlamentar de Inquérito, do Deputado Padre Afonso Lobato, também do Deputado Ed Thomas presente conosco, da Deputada Analice Fernandes, Deputado Geraldo Vinholi,
Deputada Haifa Madi, Deputado Gilmaci Santos e a Deputada Vanessa Damo.
Bom dia a todos e estamos com o nosso quorum completo aqui.
Na nossa Ordem do Dia, nós temos os requerimentos que ficaram para ser votados,
requerimentos de informação aos que faltaram na nossa última reunião, por conta de uma
pequena confusão de comunicação.
Eu gostaria de consultar aos Nobres Deputados se nós poderíamos ouvir os nossos convidados, apenas pedindo para que nós mantivéssemos o nosso quorum após as apresentações,
seriam cinco requerimentos, desenvolvimento social, lazer e turismo, saúde, educação, para
que nós pudéssemos votar após a apresentação, dando então tempo para os nossos convidados?
Há acordo entre todos os Deputados para que nós façamos isso?
Então nós deixaríamos para o final essa nossa votação.
Então a Dra. Dalka Ferrari está aqui conosco e eu gostaria de convidá-la a compor a Mesa
e também o Dr. Jefferson Dressè para compor a Mesa juntamente conosco, para posteriormente fazer a sua apresentação.
O Dr. Jefferson já está por aqui. Eu quero agradecer a Dra. Dalka por ter aceitado o nosso
convite. Ela trouxe até um adesivo dessa campanha sobre a denúncia e o Disk-100. A Dra.
Dalka ela é do Centro de Referência às Vítimas da Violência do Instituto Sedes Sapientiae
que vai expor a respeito dos casos, da expertise no atendimento às vítimas e desde já todos
nós agradecemos por aceitarem o nosso convite e a Dra. Dalka tem o tempo necessário para
expor a sua apresentação. Muito obrigado.
A SRA. DALKA FERRARI – Inicialmente meu agradecimento pelo convite. Cumprimento
a todos os Deputados presentes na pessoa do Presidente da Comissão Deputado José Bruno.
Eu acho que a gente, enquanto militante nessa área, de muitos anos, a gente tem que
realmente se unir nesse momento, que as investigações precisam acontecer. Trago aqui a
experiência de nosso trabalho, porque ele é um trabalho situado no Município de São Paulo,
então eu não tenho todas as informações do Estado. Tenho alguns gráficos aqui que eu
quero passar no final que irão dar o indicativo de algumas situações mais amplas, mas a
minha intenção é trazer mais o ponto de vista teórico à questão. E ficar a disposição para
perguntas.
Nesse trabalho, o que a gente estava (ininteligível) sempre é a questão da família. Na
hora que a gente começa a investigar a criança e o adolescente, acho que não podemos
esquecer de que ela faz parte de uma família e dentro dessa questão de família, a gente
vai ter a situação intergeracional. Então a família vai conviver com todas essas mazelas, às
vezes, a questão vai ficar centralizada na criança e no adolescente, mas sempre que acontece, se é alguém de dentro da família, a família vai entrar num clima, em geral, de pacto de
silêncio. A família sempre busca se proteger.
Agora, se é um abusador, alguém de fora da família, em geral ela se une toda contra.
Aqui eu trouxe rapidinho para vocês, a estrutura do serviço. A gente funciona dentro do
Instituto Sedes Sapientiae, o Instituto existe desde 1933, quando ele ainda era Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, alí na Rua Marquês de Paranaguá. Passou depois para Perdizes
em 1977, sempre sobre os auspícios da Madre Cristina que já faleceu. Foi uma fundadora,
batalhadora pelos direitos humanos e dentro da estrutura de hoje do Instituto, a gente pertence à estrutura de centros, que tem o Centro de Educação Popular, Centro de Educação
(ininteligível) Romana, Centro de Educação de Filosofia e Centro de Referência às Vítimas
de Violência, que oferece essas ações, ou seja, atendimento, temos uma parte administrativa
que administra os convênios, contratações, formação, parcerias, pesquisas, prevenção e serviço social.
Então eu estava falando sobre a questão intergeracional que, de certa forma, a gente vai
ter a família se unindo quando o agressor é de fora da família, mas se ele é de dentro existe
uma questão do pacto do silêncio.
Dentro da estrutura da família, quando ela está submetida a uma situação de violência,
nós vamos ter violências domésticas de todos os tipos. Violência física, sexual, psicológica,
negligências e até famílias que incentivam as suas crianças ou adolescentes a entrarem na
questão da exploração sexual.
Então a criança que vive numa situação de conflito, ela pode estar sendo vítima ou de
uma mãe agressora, que em geral a mãe é a campeã das agressoras físicas em todas as
tabelas mundiais, e o pai ou padrasto, as figuras masculinas em geral, que são os maiores
abusadores.

São Paulo, 120 (239) – Suplemento – 21

Se bem que hoje isso já está mudando, como veremos mais a frente, o perfil do abusador
tanto cresceu na área dos adolescentes, dos irmãos, parentes como também das mães. Então
a gente também tem o fenômeno da abusadora mulher.
Existe sempre essa situação que é o problema que pode estar revestido pelo medo, pelo
silêncio, mas todos querem estar resolvendo rapidamente isso aí, auxiliado pro profissionais.
Tanto os profissionais como os familiares podem estar se solidarizando nessa busca
de encontro para a solução dessa violência. E esse trabalho vai exigir muito estudo, muita
reflexão, muita intervenção e eu acho que é o que vocês estão se propondo aqui, enquanto
Comissão, a fazer um estudo mais detalhado da situação. É a partir de ações e serviços que a
gente terá sempre essas características da inter-disciplinariedade, é uma situação interinstitucional é um trabalho que tem que funcionar em rede. E nesse esforço conjugado de sociedade civil e políticas públicas.
Então, toda vez que acontece esse tipo de situação a gente vai ver, tanto a assistência
social, como a saúde e educação, segurança pública e a justiça, que estarão defendendo essa
questão de direitos, onde realmente a criança ela tem que ser vista na medida em que seus
direitos foram violados, principalmente direitos de proteção, desenvolvimento acompanhado
integridade física e situação psicológica.
Outro fator que hoje é incentivado pelas políticas públicas é que ele deve ter a centralidade na família, principalmente, porque a gente trabalhará a questão se essa criança, se esse
adolescente ou se essa família pode ter uma situação de refazer essa estrutura familiar, ou
se ela, de repente tem que sair dessa família. Então é principalmente a questão do fortalecimento desses vínculos. Será que é possível? Será que uma criança que passa por tudo isso,
um adolescente, ela pode conviver futuramente com essa família? Ela consegue perdoar?
Isso é um problema bem sério.
Então os resultados que temos do nosso projeto, mostram que investimentos articulados,
inter-setoriais e inter-secretariais são necessários para que a gente possa trabalhar na questão da mudança que a gente acha que acaba ficando. São mudanças de valores, de crenças
mesmo em relação à situação da violência, enfatizando que a gente acredita muito no trabalho da prevenção. A gente precisa ter ações que intervenham, que possam ocorrer antes que
a situação seja criada, uma situação grave.
E em seguida, alguns números. Essas estatísticas são mundiais. Quem quiser ter uma referência de um livro mais novo sobre esse assunto, tem um livro de uma inglesa, a Cristiane
Sanderson que foi traduzido, chama-se Abuso sexual em crianças, traduzido pela MBooks e
que tem muita coisa sobre esse tema que vocês trabalharão aqui.
Então 87% dos casos de violência sexual são cometidos por uma pessoa conhecida da
criança, e isso é na estatística mundial. Aqui, você verão mais tarde nos gráficos, que isso se
repete.
A maioria dos abusos não é um evento único, mas persistente e sistematicamente cometido ao longo dos anos. Uma em 10 crianças é sexualmente abusada.
Os abusadores sexuais de crianças são pessoas sedutoras e não monstros, como sempre
se ventilou, até na própria mídia.
Os pedófilos, aqueles que sentem atração sexual por crianças, aliciam adultos para terem
acesso às crianças. É muito comum o pedófilo ficar perto de pessoas que tem filhos, que
estão sozinhas com seus filhos pequenos, alguém que trabalha com crianças, então eles se
aproximam de lugares onde as crianças realmente transitam.
Somente um em cada dez casos de abuso sexual é relatado, os outros nove não são.
Então a gente tem muita situação embaixo do tapete. A maioria não são denunciadas.
Somente 105 de casos de abuso sexual de crianças vão para o tribunal. A taxa de condenação para os abusadores sexuais de criança é baixa, não chega a cinco por cento.
Um terço dos abusos sexuais é cometido por adolescentes. Essa é uma estatística mais
nova que está surgindo, está crescendo esse perfil de abusador. De 20 a 25% dos casos são
cometidos por mulheres. Hoje a gente tem visto até a situação de babás, pela mídia mostrando como isso ocorre. (ininteligível) também somente os leva a clandestinidade. A política de
acercamento dessa situação, ela não pode ser truculenta e nem pela força. Também é uma
situação que merece uma atenção especial, porque são pessoas que precisam, além da penalização, precisam de um cuidado médico também.
Muitos pedófilos podem ter sido ensinados, e aí a gente cita a experiência do Canadá,
que lá tem uma política de administrar e alternar seus comportamentos de abuso, através
do método da justiça restaurativa, que já é um método que está sendo experimentado em
alguns Municípios do Brasil, onde entra a contribuição e participação da comunidade, que
todos são responsáveis pela vigilância e proteção das crianças.
É uma experiência que já acontece em (ininteligível) Rio Grande do Sul e Santo André que
parece que está fazendo uma experiência do tipo.
Na maioria das vezes o abuso sexual é feito e planejado por um adulto que tem as
seguintes características: predisposição para abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Ele tem fantasias e excitações masturbatórias, sente raiva, ansiedade, tédio, depressão,
stress e ele vai expressando tudo isso através dessas ações. Ele tem um tipo de pensamento
distorcivo, comportamento de alto risco e ele cultiva a questão da pornografia infantil, principalmente através da Internet.
Comportamento de alto risco. Ele perambula pelos parques, escolas, observa crianças na
hora de banho, se puder ele observa dentro dos clubes, nos banheiros. Ele tem as suas estratégicas. Ele vai selecionar um álbum. Escolha da vítima pela idade e pela aparência. Algumas
pesquisas americanas falam que a preferência deles acontece entre a idade em que a criança
está saindo da fase de meninice para puberdade. Acho que é a idade preferida.
Ele planeja esse aliciamento da vítima, ele procura primeiro superar a hesitação da vítima
e ai o abuso pode estar iniciando. Então a gente tem um prazo de manutenção do segredo,
ele não sente remorso ou medo de ser descoberto, pode sentir de vez em quando, mas isso
não determina o impedimento dessas ações.
Na questão do pensamento distorcido, ele tem uma reinterpretação da experiência da
criança em responsabilidade. Ele vai induzir a criança achar que ela é culpada, que ela que o
atraiu, que ela é que forçou a situação do abuso. Ele tende a fazer um comportamento normalizador. Tudo aquilo é próprio, é comum é saudável, até ela ser iniciada sexualmente dessa
forma. E ele procura manter esse comportamento. Ele toma cuidado para não ser apanhado,
há uma intensificação dos abusos se ele consegue todo esse plano. Ela apresenta essa questão de pensamento distorcido um processo cognitivo falho. Ele não consegue avaliar necessidades alheias, não investe papel, não desenvolve processo simbólico. Então ele não imagina
o sofrimento daquela criança, ele não imagina o sofrimento da família, ele não se coloca no
lugar do outro. Ele faz a coisa pensando na satisfação dele, pessoal, e por isso ele acaba não
tendo desenvolvimento de processo simbólico.
Segundo o modelo (ininteligível) 1984 nos Estados Unidos, ele vai falar das quatro precondições que levam um indivíduo a se tornar um abusador. Ele tem que ter essa motivação
pelo abuso da criança e do adolescente, ele precisa estar ligado nisso, ele vai manifestar esse
interesse pela internet, pelas coleções de pornografia, por tudo. Ele precisa superar as suas
barreiras internas. Ele vai superando isso através dessas atividades de colecionador, de troca
de informações com outros pedófilos, ou às vezes, através do álcool ou da droga, porque ele
também, para cometer o ato, às vezes, ele está meio sedado, meio alterado.
Superação de barreiras externas. Ele vai planejar o ambiente de acordo que esse ambiente realmente não atrapalhe, não chegue uma pessoa de surpresa. Então ele vai planejar a
hora que a família está ausente, ou então leva essa criança para um parque e toda a situação de conveniência para ele.
E superação de resistência da criança e do adolescente, ele vai fazer uma dessensibilização nessa criança, gradativa. Ele vai começar com presentes, sedução, ele pode ter uma
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dessensibilização física, começo de carícias, assistir vídeos, uma série de coisas aonde ele vai
se tornando amigo da criança e ele se dá como título, o “amigo especial”.
Então o abuso sexual, a gente fala também aqui, a diferença quando o abuso sexual é
com adultos. Às vezes, dentro da família pode uma pessoa também ser abusada, uma pessoa
até de idade, idosa. Normalmente, se isso ocorre, é diferente do processo da criança, porque
a maioria das vezes é a partir da força, da coerção e aí é considerado estupro. Claro que
pode ter um processo de sedução também, mas da criança é um pouco diferente.
E porque algumas pessoas se convertem a agressoras e outras não?
A gente sabe que todas as pessoas têm uma predisposição para desenvolver atitudes violentas e agressivas. A diferença está em se assumir ou não alternativas violentas e agressivas
para a resolução de conflitos. Aquela pessoa que vive num processo de violência, ela costuma resolver as coisas nesse padrão e aí ele vai se tornando um indivíduo com esse perfil.
A educação, a convivência familiar, o modelo e a transmissão de valores que são dados
pela família é fundamental, na qual ela pode receber acolhimento, confiança, amor, limite,
tranquilidade, respeito e outros sentimentos benéficos. Aqui a gente está falando de uma
família que tem padrão de convivência mais adequado. Essa é a base que permitiria, mais
tarde, que crianças e adolescentes desenvolvessem comportamentos não violentos para
resolver conflitos.
E como se classificam esses agressores sexuais?
Agressores sedutores exclusivos ou pedófilos, que tem relação só com criança e adolescente. São aqueles que não vão conseguir ter uma relação sexual com pessoas de outras
idades, a não ser crianças e adolescentes. São os exclusivos.
Os não exclusivos são os que têm relações sexuais tanto com crianças e adolescentes
tanto quanto com mulheres adultas.
Agressores violentos que usam da força física para dominar as suas vítimas e agressores
com personalidade psicopata e (ininteligível) social. Por abusadores incluem-se tanto aqueles
que são homens, mulheres, adolescente e ou crianças.
A gente tem em nossos trabalhos situação de crianças também que abusaram dos irmãos
ou de colegas da escola. Então a criança também começa a repetir o padrão de abusador, na
medida em que ela teve essa vivência.
Um dado novo que se agrega, diz respeito aos abusos sexuais praticados por crianças e
adolescentes... Isso eu já falei.
No (ininteligível) da sociedade civil, das ONGs nacionais e internacionais, movimentos
reivindicatórios estabelecendo junto aos órgãos, promovendo políticas públicas, a gente nota
que toda essa discussão está chegando, inclusive aqui no Parlamento, nos foros de discussão.
E como levantamento histórico, a gente cita o Plano Nacional de Enfrentamento que foi
feito em 2000. O Brasil assinou protocolos das Nações Unidas sobre a convenção dos direitos da criança. O primeiro que impedia, colocando normas rígidas impedindo que a criança
participe de conflitos armados e o segundo tem a ver com o tema que a gente está falando,
que evitasse a exploração sexual, comercial e a pornografia infantil.
A gente fala aqui também da utilidade do Disk-100 que hoje facilita essa denúncia em
nível nacional da situação que acontece, mas a gente sabe que ele não está dando conta.
Então ele precisa ser implementado também. Existe o Comitê Nacional de Enfrentamento,
a violência sexual sobre a criança e o adolescente, a instância nacional representativa da
sociedade e do governo para monitoramento da implementação desse plano nacional, e que
de certa forma, supervisiona e toma conta do antigo programa denominado Sentinela.
A coordenação do comitê é de forma colegiada, composta de 13 membros representantes
da sociedade civil de (ininteligível), dos poderes públicos e da cooperação internacional. São
membros natos do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONAN, do
Ministério da Justiça e do Foro Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, o Foro DCA.
Atualmente, como os fatos relacionados à violência sexual no mundo todo tem sido mais
divulgados na mídia, levam a impressão de que podem estar ocorrendo mais frequentemente
do que antes essa situação. De (ininteligível) como profissionais médicos, pediatras, sacerdotes, professores envolvidos em abusos sexuais de crianças e adolescentes inundam as manchetes do mundo todo.
A mídia e os grupos de proteção descobriram apenas a ponta de um iceberg, no qual
se envolve a saúde, a psicologia, a educação, ética, justiça, segurança, usos e costumes e a
religião. É um fenômeno multi causal, que necessitará de um trabalho interdisciplinar para
intervenção eficaz e precisa com relações de poder horizontal.
Aqui eu chamo a atenção para as dinâmica que acontecem dentro das equipes de trabalho, que precisa ter esse poder horizontal mesmo para não ter grandes atritos.
A pedofilia então eclodiu pelas denúncias das vítimas, pela proliferação da exploração
sexual comercial de crianças e adolescentes, resultante dentre outras causas, às vezes, da
pobreza. Não é a única causa porque ela está acontecendo em todas as classes sociais.
Engloba causas históricas, sócias econômicas, formação de uma vasta rede de conexão
que podem envolver policiais, motoristas de caminhão, de táxi, gerentes de hotéis, segmentos de turismo sexual com a corrupção de crianças e adolescentes em situação de risco.
E aqui a gente vê que é um trabalho que faz um limite muito tênue entre a questão da
proteção e a questão do crime. Então trabalhar com essa área é muito delicado porque é preciso essa estrutura de segurança, que o profissional da área social e psicológica e da saúde,
ele não pode fazer esse trabalho sozinho, se não tiver uma retaguarda de todas as equipes
que integram essa rede interdisciplinar.
O que se vê nesses atos sociais é o desrespeito para com as crianças. Ela é tratada na
inteiração social como objeto a serviço do desejo dos adultos. Não é vista como sujeito e
respeitada dentro de uma inteiração sujeito, sujeito, dentro da doutrina de proteção integral
do Estatuto.
Quando questionada, a criança não revela o abuso por medo. Isso pode levar a consequências como: dissociações de personalidade múltipla, finge para si mesma que não está
acontecendo com ela ao se submeter. Ela pode passar muitos anos com dificuldades de falar
no assunto. Ela se acomoda criando problemas de personalidade, culpa e auto-estima e pode
desenvolver a questão dos vínculos sexualizados.
Apesar do esforço de vários profissionais, representantes da sociedade civil e representantes do governo, sabe-se que o enfrentamento do problema dessa violência, do abuso e
da exploração de crianças no Brasil, necessariamente existe a implementação de um amplo
leque e ações no plano nacional e no regional, que vem sendo realizado e ainda é insuficiente para terminar essa bárbara forma de violência.
Proteger crianças é a uma responsabilidade de todos os adultos e como tal, da comunidade na qual vive. Só quando toda a comunidade estiver esclarecida e envolvida na proteção
de crianças é que será transmitida uma mensagem clara e unificada de que a sociedade não
tolerará a violência doméstica, o abuso e a exploração de crianças.
Eu trouxe uns gráficos, agora em seguida, dos dados do CRE. Nesses dados a gente quer
mostrar um pouco como que essas características acabam refletindo no que a gente colheu.
Ali no primeiro é o fluxo do atendimento que, de certa forma, está previsto.
Então o atendimento que a gente tem do levantamento de 2009 foi de 2 mil 836 casos
em psicoterapia, e a gente tem também a questão do plantão social.
O próximo são pessoas atendidas pela questão de gênero. Como vocês vêem, aquelas
estatísticas, os casos, 71% de crianças, adolescentes femininos, reflete aquela estatística que
a gente falou no início.
Pessoas atendidas por faixa etária. A criança de zero a seis anos a idade preferida. De
sete a 14 anos, as adolescentes, e ali a gente tem o grupo de mães, o grupo de adultos, o
grupo de país que participam, porque como o foco é a família, a gente dá essa retaguarda
para o atendimento da família.
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Aqui a gente tem a situação de 13 a 14 anos de crianças, de 15 a 18 anos os adolescentes e os números.
Aqui é só um levantamento que foi feito nos trabalhos de prevenção que existem 22
pólos de prevenção na Cidade de São Paulo que são monitorados pelo Centro, e que eles
fazem oficinas, trabalhos de re-encaminhamento desse fluxo da questão da violência, tem
plantão social e a violência que mais aparece, aí vocês verão que esse dado é refletido no
dado também do Disk-100.
Quais são as maiores situações de violência que aparecem? Então é a questão de negligencia. Então, enquanto a gente não tiver políticas públicas que cuidem também do saneamento básico e de uma série de coisas para as crianças, eu costumo dizer que a gente está
enxugando gelo, porque a negligência, o abandono é a principal violência que surge em
vários gráficos na questão do Brasil.
Depois a gente tem a violência física, a psicológica, o abandono, outras violências como a
doméstica, o abuso.
A negligência caracteriza a falta de atendimento de necessidades básicas que provê alimentação, cuidados, moradia, tudo isso nas famílias.
Aqui a gente abre discussão dessa temática mensalmente para foros de debates. Aí um
levantamento das pessoas que freqüentam o ano todo.
Essa aqui é uma pesquisa que foi feita sobre violência nas escolas, com o apoio da UNICEF, onde a gente queria saber como que a escola notifica o sistema de garantia de direitos,
quando a criança está com marcas, sinais de violência dentro da escola, ou se a violência
aconteceu dentro da escola.
Então o que apareceu mais foi a violência social e dentro da violência social, a questão
da negligência. Se vocês forem ver, a questão do abuso e da violência sexual, ela é mais ou
menos a quinta. Então existem urgências que as crianças precisam ser assistidas em outras
necessidades, para que ela possa ter uma condição de vida que evite a situação de violência.
Enquanto essa situação básica não for atendida, acho que a gente está trabalhando numa
situação que é evidente ali, mas que tem outras urgências fundamentais para a vida dessa
criança.
Aqui é a última divulgação do Disk-100, ainda tem a ver com o levantamento que eles
fizeram de maio de 2003 a 2009 fevereiro. Então qual é a maior violência denunciada no
Disk-100? É a negligência. 445 mil casos no Brasil nesse período todo, tinham 6 mil 601
denúncias, e a Capital 2 mil 181 denúncias.
Se vocês entrarem no site do Disk-100 a gente vai ver que São Paulo é o Estado e a capital que menos denuncia. Então a gente se pergunta o porquê. Porque os casos realmente
acontecem aqui, tem uma hiper população e em nível de denúncia, há estados que tem essa
rede de proteção muito mais organizada.
Está englobado ali São Paulo, e São Paulo Capital é o último e por cidade deve ter. a
gente recebeu só um global de todos os estados. Eu poderia ter trazido e acabei não colocando. Mas é realmente vergonhoso São Paulo estar lá no final das denúncias, enquanto que
todos os estados denunciam muito mais.
Eu vou deixar esse material, está meio apagado, mas aqui mostra o tipo de... É uma pesquisa da PESTRAF que subsidiou a Secretaria Especial de Direitos Humanos para organizar
toda uma recepção quando houve uma visita a ONU para ver a questão das rotas de turismo
sexual no Brasil. E aqui, Sudeste tem... Para onde São Paulo está encaminhando. A coisa é
mais em nível nacional. Uma ligação grande com Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
e Rio de Janeiro. Aí tem todos os estados. Esse material fica e vocês podem ver com mais
cuidado.
Aqui as rotas internacionais que saem do Brasil todo, para vários destinos de crianças e
adolescentes. Aqui as principais rotas por países destino, onde quem recebe mais esse tipo
de tráfico de exploração sexual de crianças e adolescentes. Espanha, depois vem Holanda,
Venezuela e assim por diante.
Esse dado está discriminando a questão das mulheres e das crianças. É a rota de tráfico
das mulheres. Mas tem a parte de crianças e adolescentes.
Ali Sudeste, internacional, inter-estadual, inter-municipal e essa é uma pesquisa de alguns
anos, mas é a única que tem de forma mais ampla. Acho que é de 2003/2004.
Não sei se atendeu, em todo o caso eu agradeço.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Qual será a dinâmica?
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – A Dra. Dalka tem um compromisso às 13
horas. Eu não sei se poderíamos deixar o Dr. Jefferson fazer a apresentação e depois nós
colocaríamos as perguntas e questões a ambos, ou se nós já perguntaríamos agora?
Então de acordo, como o Dr. Jefferson tem mais tempo entraremos com as perguntas a
Dra. Dalka agora.
Pela ordem Deputada Beth Sahão.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Primeiramente queria cumprimentar a Dalka pelo brilhante
trabalho que desenvolve há muito anos, frente ao Instituto Sedes Sapientiae, sobretudo no
centro de referência às vítimas da violência.
Essa aqui é uma área que poucas pessoas atuam com tanto brilhantismo quanto a senhora tem feito, ao longo dos últimos anos do seu exercício profissional.
Dizer que alguns dados a gente acha que conhece os números, conhece a situação, mas
quando a gente vê a profundidade com que você trouxe aqui e nos apresentou todas essas
situações, realmente o problema é bem mais grave do que a gente imagina.
Então eu queria fazer algumas colocações, algumas perguntas. A primeira delas é quando
você coloca aqui, que uma criança abusada ela pode ou não viver na família de origem. Eu
pergunto: o que é mais prejudicial para essa criança? É ela viver na família de origem ou ela
viver numa família substituta? Porque hoje as famílias substitutas também tem sido uma
alternativa para as crianças vítimas de violência, não só o abuso sexual. Porque separar, às
vezes, a criança a gente sabe que pode ter prejuízos emocionais fortes para o desenvolvimento de sua personalidade.
Essa é uma das questões que eu queria colocar.
Eu tenho aqui um conjunto de questões que a gente elaborou e gostaria de poder fazer
um bloco delas.
Esses números que a senhora coloca no final, já são os números dos casos de atendimento que seu Centro de Referência atende. Eu pediria ao Sr. Presidente para lhe solicitar que
nós pudéssemos receber todo esse material que a senhora acabou de apresentar, disponibilizando para os Deputados que fazem parte dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
Eu também queria saber como é que o caso, além do Disk-100, chega até vocês os casos
de abuso sexual de crianças e adolescentes. Se chega além do que você recolhe para fazer o
trabalho de pesquisa no Disk-100.
A SRA. DALKA FERRARI – Vamos respondendo uma por uma. Na primeira pergunta, a
questão da proteção é fundamental. É importante verificar se a criança tem apoio, acolhimento de proteção com alguma pessoa dentro da família. Às vezes, ela pode ter nessa família, com o afastamento do abusador e a situação de risco é tirada, porque não dá para ela
continuar em situação de risco. Então se o abusador é afastado, e existem pessoas de proteção dentro dessa família. Pode ser a própria mãe, pode ser irmãos mais velhos, tios, avós,
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de preferência que ela fique nesse núcleo familiar. Só vai para uma situação de outra família
substituta se não conta com ninguém de referência, que possa ser uma figura de acolhimento e proteção dentro da família. Quando esgotadas todas as demais possibilidades.
Sobre a outra questão, as fontes. A maior demanda que nos chega é via Conselho Tutelar,
via Varas da Infância e Juventude, Varas da Família, Vara Criminal. Então o sistema jurídico
é o que, de certa forma, mais recorre ao serviço. Como é um serviço voltado para questão
das crianças e adolescentes, a gente atende a família envolvida com essas crianças e adolescentes e aí, por demanda espontânea, também podemos receber. Às vezes, um fala para o
outro e chegam também casos da demanda espontânea. A escola habitualmente, ela recorre
primeiro ao Conselho Tutelar. Então o caso pode ter vindo até diretamente de uma escola,
mas o fluxo já está hoje muito mais dinamizado pelo sistema de garantias de direito. Então a
gente nota que a escola, felizmente, já está tendo uma boa parceria com os Conselhos Tutelares e então os casos de escola chegam, via essa referência.
Existe também encaminhamentos que vem de outros Municípios circunvizinhos que nos
procuram, mas como o atendimento é regionalizado, nós nos limitamos a atendimento a
região Oeste e a região Norte, pela questão de que os outros programas que atendem essa
demanda, um é o Programa Quixote na região Central e outro é a Rede Criança de Enfrentamento à Violência que está na região Sul e Leste.
Então o Instituto e o CRVV fica com a região Oeste e Norte, por uma questão da regionalização do programa de atendimento.
A gente tem recebido muitos casos do interior que vem porque querem ter esse tipo de
abordagem.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – A senhora também colocou sobre o perfil dos agressores.
Como é que mais ou menos se dá essa abordagem, que na verdade eles são mais sedutores
do que alguém que possa usar já de início uma violência grande. É uma conquista pelo que
eu pude depreender daquilo que a senhora apresentou aí. Mas a senhora também falou
sobre a questão do silêncio, que isso é uma coisa que me incomoda muito também.
Como é que explica esse silêncio em tantos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes de pedofilia. Eu fui Presidente da Frente Parlamentar contra a exploração sexual de
crianças e adolescentes e nós fizemos vários trabalhos juntas. E fui a muitas cidades onde
havia denúncias de casos de exploração sexual. Eu me lembro que em uma das cidades que
eu estive, era uma cidade de aproximadamente uns 15 mil habitantes, quando eu fui dar
entrevista para o jornal da cidade, ao terminar a entrevista o jornalista olhou para mim e
falou: - Olha, mas essas crianças elas se oferecem muito. As abusadas são elas, não são os
agressores.
Porque os agressores naquela cidade, as denúncias estavam sobre um dono de supermercado, sobre um dentista, sobre um campeão de hipismo se não me engano. Enfim, as
denúncias eram contra pessoas que estavam num estado de ascensão social muito grande. E
mais, os próprios conselheiros tutelares também tinham uma relação de parentesco, às vezes
de conhecimento, de amizade com esse agressores. Então houve um silêncio quase que... Foi
muito doloroso observar tudo isso que estava acontecendo. A cidade se colocou a fazer dos
que tinham recebido as denúncias como abusadores. Foi uma coisa impressionante isso. Foi
uma das coisas que mais me chocou nesses anos todos de trabalho com crianças e adolescentes nessa questão de abuso sexual.
Então como é que a gente pode trabalhar isso? Como que a gente pode diminuir o silêncio do povo paulista em relação às denúncias? Se campanhas educativas resolveriam? Se a
senhora pudesse nos dar essa informação.
A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente. Só para conduzir melhor os nossos trabalhos, eu gostaria que cada membro da Comissão fizesse todas as perguntas, porque com todo respeito às
dúvidas e com toda a experiência da Deputada Beth Sahão, eu também gostaria de fazer as
minhas perguntas como todos os parlamentares. Nós somos nove, ela tem que se ausentar
e nós temos mais um palestrante. Então seria interessante que todas as perguntas fossem
feitas para que ela pudesse responder.
A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu respeito e claro e todos os Deputados aqui tem todo o
direito e vão se manifestar. Mas eu gostaria de dizer ao senhor que na qualidade de relatora
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, minha prerrogativa também, ser a primeira a
fazer as inquisições a todos àqueles que estiverem aqui e tem um tempo disponível para
isso. Portanto, eu estou absolutamente dentro do meu tempo.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Apenas para organizarmos, a Deputada
pode, na qualidade de relatora, também quero preservar o direito da sua participação como
prioridade nas perguntas e também a mesma liberdade de encaminhar toda a documentação
para que a Dra. Dalka possa também responder por escrito.
Vou permitir que a Deputada faça a sua pergunta e a gente começa a abrir para que
todos pudessem participar.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Certo. Como a senhora avalia a capacitação e treinamento
dos profissionais que lidam com casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, isso nos
serviços públicos, de saúde, escola, policiais, os próprios conselhos tutelares?
E, considerando-se a importância da escola, qual seria a sua sugestão para fortalecer
a participação da rede escolar numa política de prevenção e detecção dos casos de abuso
sexual?
E por fim, quais são as possibilidades de encaminhamentos existentes hoje para uma
criança ou adolescente nos casos de abuso sexual? Existem alternativas para ressocialização,
recomposição pessoal das vítimas e seu acompanhamento pelo período que for necessário?
Gostaria que a senhora pudesse fazer uma abordagem nesse sentido. E depois, se houver
tempo eu gostaria de retomar os novos questionamentos.
A SRA. DALKA FERRARI – Eu me disponho a responder depois por escrito, se a senhora
puder me encaminhar, que seria respondido com mais detalhes.
Quando a criança é que provoca, será que existe realmente essa questão da criança ter
esse treinamento, essa formação de estar tão astuta para poder ter essa malícia toda?
A criança não nasce com esse problema, ela é aliciada, ela é formada dentro dessa situação toda. A criança tem a confusão entre sexo e afetividade na medida em que isso é incutido a ela. E a gente não pode esquecer que tem toda uma relação de poder nessa relação de
abusador e criança e adolescente. Então quando é jogado para criança que a responsabilidade da relação abusiva é dela, isso é uma forma do abusador estar se inocentando, tentando
aplacar a sua culpa e podendo agir mais livremente com a situação do abuso, porque assim
ele não precisa entrar em conflito com ele próprio. Então é uma forma de dizer que a responsabilidade é do outro, que é próprio do perfil do abusador ele fazer isso.
Espanta-me também saber que uma cidade inteira acabou tomando esse partido, mas aí
pode se avaliar se houve uma relação de poder nessa questão de imagem pública e tudo o
mais.
A capacitação dos serviços públicos, como é que está em relação a isso? Eu acho que
já existem leis que garantem que deveria haver essa capacitação para todo profissional de
trabalha com criança e adolescente, ser minimamente formado dos sinais que uma criança
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pode apresentar, seja na escola ou seja nos lugares que ela está, sobre a questão da violência. Só que a lei não está sendo cumprida.
Então eu acho que a gente deveria ter monitoramentos de implantação das leis que já
estão criadas, ou que poderiam ser melhoradas, mas que sejam monitoradas essa implantação, porque só deixar ao sabor da vontade política, de entra um governo e faz algumas
coisas, muda o governo e desmancha tudo. Então essa situação de instabilidade dos programas ligados as crianças e adolescentes, eu acho que não deveriam acontecer dessa forma.
Deveriam ser programas fixos do governo porque a gente está cuidando de formação de
cidadãos. Seria importante que tivesse uma condição diferente nessas capacitações. Elas são
super necessárias e tem já alguns setores que cuidam disso, que fazem cumprir, mas a maioria não.
Sugestão para fortalecer a rede escolar. Isso eu acho que depende muito dos Municípios
e da vontade política também. Mas São Paulo começou a ter agora, pelo menos eu estou
tendo contato, um alcance maior dessa rede municipal de tentar trazer a discussão da questão da violência para os foros das escolas, das regiões. Eu acho que a gente tem que incentivar e dar força a Comissão Municipal de Enfrentamento. Ela se reúne uma vez por mês, ela é
composta da sociedade civil, Secretarias e ONGs e movimentos que trabalham com crianças
e adolescentes e a gente está conseguindo ter agora o pessoal da educação bastante atuante. Então estamos num momento esperançoso de achar que pode realmente ter essa parceria
mais efetiva. Ela já existiu em outros momentos e depois se desfez e acho que temos de cuidar que ela seja fixa também.
E a possibilidade de encaminhamento dos casos de crianças e adolescentes hoje, como
eles poderiam se reinserir socialmente, isso eu acho que a gente tem uma questão a ser
muito monitorada e também olhada até pela questão do poder público, sobre a infra-estrutura dessa assistência. Eu acho que o sistema de saúde, é difícil a gente ter, por exemplo,
uma pessoa que no seu bairro vai, tenha especialistas que possam dar esse acolhimento.
Então as redes que estão formadas hoje, elas realmente atendem às necessidades das
demandas? Acho que isso é uma questão, falando de todos os serviços, não visando só a
saúde. Eu acho que a gente tem que pensar na efetividade dessa assistência que seja mais
social, seja a saúde, seja a segurança, porque realmente, as crianças e adolescentes eles tem
o apoio do Conselho Tutelar, de algumas entidades que realmente batalham, alguns movimentos, mas a situação é muito falha ainda. A rede não está articulada.
O SR. – Pela ordem Sr. Presidente. Eu creio que a Deputada Analice Fernandes tenha solicitado...
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Analice Fernandes.
A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Eu também gostaria de agradecer imensamente a sua presença Dra. Dalka. É muito importante a sua colaboração, sua participação nessa
nossa Comissão. Ela será uma Comissão bastante trabalhosa e nós queremos dar muito de
nós para melhorarmos e diminuirmos esses índices em nosso Estado.
A minha pergunta é a seguinte: Porque os adolescentes vêm praticando a pedofilia? Nós
não víamos ha algum tempo atrás falar do caso de adolescentes. A minha pergunta é: Se a
mídia que tem divulgado tanto a questão da pedofilia, a internet em si, a mídia escrita, a
televisiva, não está gerando em si uma curiosidade nessa juventude e o jovem por si só, ele
já tem esse ingrediente da curiosidade e nós deveríamos ter um pouco mais de cuidado na
divulgação e na maneira como isso é explorado, ventilado ou explicitado. Ou se apenas ele
está buscando resolver a questão da curiosidade?
Outra pergunta é que todas as características que a senhora colocou que são apresentadas pelo agressor pedófilo adulto, elas também se assemelham as características encontradas no adolescente?
Terceira: não percebi nos dados apresentados pela Sedes Sapientiae um fato que me
chama muito a atenção. A questão educacional e a questão cultural. Porque nós, conversando no dia a dia com as pessoas, com lideranças comunitárias, com os próprios conselheiros
tutelares, eles falam muito da questão cultural. A pessoa que vem de outros estados, trás
arraigado em si uma fala que é assustadora. Fala do pai que chega a dizer que a filha quando fica “mocinha” ela é primeiramente, explorada pelo pai, antes dela conhecer outro rapaz,
outro jovem.
Nós não deveríamos trabalhar essa questão cultural, educacional? Talvez seja também
um dos problemas mais sérios que a gente vem encontrando aqui no Estado de São Paulo.
As escolas não deveriam abordar mais esse assunto nas reuniões de país e mestres, para
gente diminuir essa problemática?
Outra pergunta: com a sua experiência, qual é a maior contribuição que o Governo do
Estado de São Paulo poderia oferecer para diminuição desses índices no nosso Estado?
A SRA. DALKA FERRARI – Na questão do adolescente, ele ainda é uma pessoa que
está fechando a sua personalidade. Ele realmente vai fechar esse ciclo de formação da sua
personalidade na fase adulta. Eu colocaria muito mais o assento na questão da formação da
família, que de certa forma, ele pode ter tido uma questão de uma família sem limites, uma
família abusiva, uma família que, de certa forma, não o formou com valores, com respeito,
com a questão das relações afetivas estarem mais tranqüilas, então eu acho que grande
parte da curiosidade, do que o leva a questão do abuso, é o deslocamento afetivo.
Às vezes, ele tem uma crise de identidade por estar adolescente, entra para questão das
drogas, uma questão que de certa forma, perde todo o contexto de respeito ao outro, respeito aos seus irmãos e irmãs e aí essa exploração sexual pode surgir em função, eu acho, que
de uma família que tenha essa problemática, que tenha uma situação, que a gente chama,
de família abusiva, que é uma família disfuncional e tudo o mais.
Claro que a mídia pode intervir e poder ele estar entrando na internet, ter o seu grupo de
curiosidade, isso pode acelerar essas atitudes. Mas eu acho que a base de tudo isso seria a
formação da família, que a gente precisaria ter outro olhar para isso para evitar, na questão
da prevenção que a situação chegue a essa situação sem limites.
Concordo que a questão cultural educacional é bastante forte, que eu me prendi mais a
questão psicológica. É muito comum a gente viajando pelo Brasil, as diferentes regiões, sentir essa diferença de valores e tudo o mais. E alguns filmes tem retratado isso. Quem assistiu
“Anjos do Sol” vê a questão de aliciamento que, às vezes, as crianças e adolescentes são
colocados, na medida em que tem um situação de total desconhecimento e respeito à questão da família, dos filhos, e até a situação de pobreza favorecendo esse tipo de atitude. Mas
existe mesmo essa questão que também tem que ser cuidada dentro dos programas, e é essa
riqueza que o Brasil tem de diversidade de culturas, acho que ela pode ser trabalhada, não
vejo que a gente não tem saída. A gente precisa é fazer um bom programa.
As escolas já começaram a fazer esse tipo de discussão, como eu falei, pelo menos aqui
em São Paulo e alguns outros Estados onde eu participei também de seminários, eu acho que
é uma preocupação hoje das escolas trazer esse tema para discussão. Mas realmente tem
que incentivar mais, acho que elas deveriam estar fazendo isso de uma forma mais continua.
É impressionante ver, que desde pequeninos, porque a ameaça como vocês viram, vai desde
o bebê. Então a formação para o papel de país é uma coisa preventiva necessária. Alguém,
por exemplo, pensa em constituir uma família, essa situação de estar preparado para aumentar esse número de convivência, somos dois e valos ser três, quatro, esse grupo tem que ser
preparado para essa convivência familiar com respeito à criança e tudo o mais, coisa que
também é descuidada quando se planeja toda essa formação.

24 – São Paulo, 120 (239) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Vanessa Damo.
A SRA. VANESSA DAMO – PV – Só a contribuição que o Estado pode estar dando
segundo a sua...
A SRA. DALKA FERRARI – Eu isso passar para essa. A situação do Estado hoje, a gente
tem esse programa que é feito lá no Centro, esse programa está disponível em nível federal e é oferecido ao Estado. Muitos Municípios já têm esse programa de atendimento, que
é coordenado pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, a SEADS.
Era o antigo programa Sentinela e hoje ele tem um nome enorme, mas é o mesmo. Muitos
Municípios podem estar recorrendo à instalação desse programa pedindo, e os Municípios
têm que ter alguns pré-requisitos para poder solicitar essa ajuda, na medida em que tem
uma demanda. E é importante que além dessa oferta que é federal e é supervisionada pelo
governo do Estado, eu acho que a rede de ofertas, por exemplo, existe uma situação, Conselho Tutelar, Varas, toda essa rede interdisciplinar precisa ser cuidada. O governo poderia estar
cuidando para que essas redes fossem implantadas nos Municípios. Porque se não tiver esses
equipamentos todos, fica difícil o problema ser cuidado sem ser interdisciplinar. Acho que é
importante que todas as áreas, jurídicas, saúde, segurança, sejam presentes nos Municípios.
Às vezes, pode ter boa vontade de alguns setores, mas não ter o sistema de garantia de
direitos dando uma retaguarda seria difícil.
A SRA. ANALICE FERNANDES – PSDB – Só para concluir o meu período, Sr. Presidente,
gostaria que ficasse registrado nessa nossa reunião uma sugestão também nossa, no sentido
de que cada um fosse avaliado pelo governo. Nós temos assinaturas de convênios com todas
as cidades, então que se vinculasse, como se vincula outros critérios importantes para que
haja a assinatura do convênio, uma questão como essa. O Município que não tiver instalado
o setor competente para esse tipo de levantamento, não poderia estar assinando convênio
com o Estado de São Paulo.
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questão de não acreditar na criança, naquela situação de que a criança pode estar mentindo.
Esse abusador ele tem toda essa sedução de todos os membros da família.
Eu me lembro de um caso que a gente atendeu, de uma pessoa que ficou dos nove aos
16 anos tentando provar para família, que o cunhado, que era um pediatra abusava. E de
classe alta. Ela conseguiu adquirir todo um quadro patológico de anorexia, bulimia, uma
série de sofrimentos ao longo da vida, até que ela conseguiu finalmente, se fazer acreditar. E
houve uma situação que ela precisou sair da família, casou muito cedo com uma pessoa que
não era bem a pessoa, era quase como um pai para ela, até que ela resolve com uma terapia
de família e consegue que os pais acreditem na versão que havia. E essa irmã que era casada
com esse pediatra, ela era psicóloga, acabou se separando. Aí foi constatado que ele abusou
de várias crianças da família, mas ela só foi elucidar essa situação aos 40 anos. Então ela
passou por um abuso intensivo dos nove aos 16 anos, ninguém acreditou.
Então existe muito isso. A família se fecha e, às vezes, o problema não é financeiro, só
financeiro.
Centros especializados para receber essas famílias se caso acontecer essa identificação,
existem muitos abrigos, quando a família quer se mudar se realmente está correndo risco e
a mãe resolve sair dessa relação abusiva, então tem alguns centros que são acionados, de
local desconhecido para que o abusador não identifique, mas tem poucas vagas. Isso também é uma coisa que precisaria ser ampliado. Lá elas têm esse apoio financeiro, recuperação
de uma profissão, etc.
A SRA. VANESSA DAMO – PV – Já é uma sugestão importante para nós da Comissão,
que podemos reivindicar. Queria agradecer à senhora e quanto ao filme “Anjos do Sol” que
a senhora falou, eu tive oportunidade de assistir e gostaria de recomendar a todos e para
entender um pouco o universo do adolescente eu quero indicar o documentário “Para o
dia nascer feliz” que fala da situação das escolas em nosso país e aí entra bastante nesse
universo dos jovens. Não fala de pedofilia, mas nos ajuda a entender a difícil realidade e não
somente no Estado, mas no país. Obrigada.
A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Haifa Madi. Só uma
intervenção rápida antes da sua palavra. Pedindo para nós, como Comissão, uma atuação
junto à presidência da Casa e a nossa pauta de votações, acredito que muitos Deputados
aqui tenham projetos nesse sentido, e também junto a Casa Civil. Eu fiz uma indicação para
que as seis Casas Abrigo para mulheres que sofrem violência, e com o advento Maria da
Penha ficaram não obsoletas, mas quase que esvaziadas, fossem transformadas. Elas também não tem endereços conhecidos, mas são seis, para que fossem utilizadas para crianças
que não pudessem permanecer no convívio da família quando descoberto o abusador dentro
do próprio lar. De repente, poderíamos transformar isso como Comissão e nós pleitearmos
A SRA. VANESSA DAMO – PV – Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a presen- isso que é algo muito importante para manutenção da segurança dessas crianças e das mães
ça da Dra. Dalka, parabenizá-la pelo trabalho, esse enfrentamento contra todo o descaso que também.
Com a palavra a Nobre Deputada Haifa Madi.
nós temos presenciado em relação às nossas crianças e adolescentes. E certamente, todos os
dados que a senhora trouxe, vão nos ajudar e muito a formular medidas efetivas mais duras,
A SRA. HAIFA MADI – PDT – Quero cumprimentar o Presidente, os colegas Deputados,
mais rígidas, para que possamos diminuir ou acabar com esses maus tratos e com os abusos
a Dra. Dalka e agradecer a sua presença de estar aqui nos informando e tirando nossas dúvisexuais e com a pedofilia.
Antes de fazer as minhas perguntas, que serão apenas duas porque eu gostaria de dar das. São muitas, acho que a gente ficaria aqui uma semana porque é um assunto pertinente
oportunidade aos demais Deputados aqui da Comissão e eu sei que nosso tempo é curto, e gravíssimo.
A primeira pergunta, a senhora falou aqui e muitos também fizeram essa pergunta, a
então eu faria somente duas perguntas para que eles possam também se expressar.
Antes de fazer a pergunta a Dra. Dalka eu queria parabenizar a nossa relatora que é a senhora falou que dá para identificar o perfil do agressor, o pedófilo, mas a senhora falou da
Deputada Beth Sahão pela qualidade das perguntas formuladas, e isso reforça o nosso acer- predisposição. Como que se identifica se a pessoa pode ser ou virar um pedófilo? Como essa
to de todos os Deputados da Comissão pela escolha do seu nome como relatora da Comis- predisposição ao abuso sexual?
A outra pergunta é quais são os efeitos dessas agressões na criança e no adolescente na
são Parlamentar de Inquérito da pedofilia. Certamente vai nos ajudar bastante também aqui
fase adulta e se ela poderá vir a ser um adulto normal, sem seqüelas com sua família, com
nos trabalhos.
E também em relação a esses dados específicos sobre os Municípios, só queria colocar um seus filhos e amigos?
E foi colocado aqui pela Deputada Analice Fernandes, fiquei até feliz, que existe um prorelato breve porque depois a Deputada Haifa Madi vai se posicionar, mas ela tem um projeto
de lei que coloca a obrigatoriedade de dados como esses serem fornecidos pelos Municípios, jeto aqui na Casa sobre os Municípios. Seria importante que os Municípios fizessem esse trapara se colocar um índice estadual e, certamente ela vai falar sobre isso. Eu peço desde já o balho de identificar se existe isso, claro que existe, e o número. E a Deputada Vanessa Damo
quero também agradecer pelo apoio a esse projeto que eu apresentei aqui na Casa. Existe o
apoio dos Deputados dessa Comissão em relação ao projeto da Deputada Haifa Madi.
Minha primeira pergunta é em relação ao Disk-100. Recebendo a denúncia do abuso Índice Paulista de Responsabilidade Social, que ele é elaborado a partir dos dados fornecidos
pelos Municípios. E antes ele só falava em esforços, participação social, especialmente nas
sexual da criança ou do adolescente, qual é o procedimento a partir da ligação que é feita?
A segunda pergunta é em relação ao silêncio, que a senhora colocou muito bem, que áreas da saúde, educação, renda, finanças públicas e desenvolvimento urbano. E no meu
acontece e existe muito aqui no Estado de São Paulo. Nós todos presenciamos isso com projeto, incluímos mais três itens que é o combate à exploração sexual da criança e do adomuita tristeza, porque é um Estado muito populoso e economicamente muito ativo, e que lescente, a gravidez precoce das adolescentes e o trabalho infantil.
Então eu gostaria muito que a senhora falasse da importância que esse projeto poderia,
infelizmente existe esse casos de silêncio, o que mostra que as pessoas acham que não tem
se for aprovado, porque na verdade, ele foi vetado. A gente teria que derrubar esse veto.
nada a ver com a vida delas e não vão denunciar.
É trágico quando o ser humano deixa de notar o que acontece próximo a sua casa, na sua Acho importante que a senhora falasse desse projeto. Isso ajudaria a indicar em cada Municomunidade, isso faz com que as autoridades não tenham bem desenhado esse índice, todas cípio, claro que todos tem esse problema, mas muitos não sabem e não aplicam políticas
públicas, mas se esse projeto poderá ajudar e como, todos nós Deputados e acho que muitos
essas denúncias que deveriam ser feitas e apuradas logo em seguida.
Então, em sua opinião, a senhora acha que esse silêncio tem a ver, muitas vezes com a em projetos parecidos, como a gente pode fazer para ajudar em relação a isso.
esposa que presencia o marido ou o companheiro abusando de crianças muitas vezes dentro
A SRA. DALKA FERRARI – Na questão da predisposição, existe o perfil, o individuo já
de sua casa, a senhora acha que pode estar relacionado com o fato de dependência financeira? Por exemplo, a mulher deixando de denunciar o agressor porque depende financeira- adulto apresentando esse perfil. Agora a criança quando ela convive com essa temática denmente dele para sustento da casa, da família e de seus filhos. E se positiva for a sua resposta, tro da família, quando ela aliciada em pequena e ela não tem nenhuma ajuda, ela não passa
se existem centros especializados de recebimento dessas famílias com cursos de qualificação por nenhuma terapia, por nenhum trabalho de reorganização dessa experiência, ela aprenprofissional, para que elas posam desenvolver outras atividades, possa ter acesso a uma deu a transmitir afeto dessa forma ou buscar situações afetivas confundindo com a situação
conquista de geração de emprego e renda para poder sustentar a sua família, se existe algo sexual. Ela é erotizada e se ela não fizer um trabalho, realmente uma identificação dentro
dela própria, de que aquilo é uma situação diferente, que não é comum, que ela deveria ter
voltado para isso e se a senhora nota se essa ocorrência realmente é verdadeira.
uma ajuda, ela pode estar apresentando essa predisposição em futuramente repetir essa
A SRA. DALKA FERRARI – A questão do Disk-100, ele recebe a denúncia e acho que experiência. Não necessariamente que toda criança que foi abusada vai ser um pedófilo. Eu
uma novidade interessante que está acontecendo nos chamados do Disk-100 é que a própria saliento que são aquelas que não tiveram nenhum recurso interno para superar essa vivencriança ou adolescente tem recorrido a ele. Então quando a criança se sente esclarecida, ela cia, e que de certa forma ela é estimulada a entrar nesse caminho. Então essa predisposição
também pode sozinha fazer essa denúncia. Na medida em que ele recebe a denúncia ele se pode ser até cultivada dentro da família. Esse preconceito que pode acontecer, dentro de
reporta ao Conselho Tutelar da região. Então essa denúncia é repassada. Só que a denúncia uma situação, que como foi dito culturalmente, que a criança foi feita por mim e eu sou o
tem que ser caracterizada com nome, endereço certo para que a situação seja esclarecida. primeiro a ter uma relação sexual com ela, em determinadas localidades.
Agora, existe uma situação que a gente pode também observar, que muitas pessoas que
Porque se a pessoa faz uma denúncia vaga, sem identificação aí fica difícil. Mas tem todo um
treinamento dos técnicos dos Disk-100 para fazer o acolhimento dessas questões. Quando eu foram vítimas, elas podem ter desenvolvido isso em qualquer situação de saúde, o fator
disse que ele precisa ser aprimorado, é porque ele tem uma demanda muito grande e o acú- resiliência. Então é assim, na maior adversidade que alguém possa ter vivido, alguém sempre
mulo de solicitações está no limite. Ele já passou por um processo de reformulação, porque a mostra uma força interna, às vezes, até sozinha sem muita ajuda para vencer e buscar uma
saída.
gente acha que ele é um serviço importante.
Isso é algo interessante da natureza humana e muitos estudiosos fazendo também traExistem algumas alternativas aqui do Município de tentar fazer um Disk também para
São Paulo. Existe o Disk (ininteligível) que é para questão de violência em geral, mas outras balhos sobre isso, que a gente pode ver também questão do fator resiliência em situações
iniciativas a gente tem da Fundação Orsa que é uma ONG que também oferece um sistema de violência, que surgem, aparecem pessoas que acabam enfrentando de forma positiva,
buscam ajuda e tudo o mais.
de denúncia e que dão acolhimento e outras iniciativas que se somam.
Depois, quais os efeitos que pode acontecer na personalidade do individuo na fase
Mas para efetividade dessa rede toda da assessoria tem que ter também essa questão da
internet, sistemas interligados. Então é uma série de situações básicas que tem de estar... Os adulta? A gente vai ter desde situações que acontece com a criança, problemas escolares,
conselhos informatizados, eles precisam realmente estar utilizando essa novidade, porque problemas físicos, como eu falei dessa pessoa, desenvolver um caso de anorexia, são situações psicossomáticas muito comuns, medos, pesadelos, insegurança emocional, uma série de
até um tempo não faziam ainda uso da máquina.
Respondendo agora a questão do silêncio, acho que são muitas as causas que geral a efeitos podem ir se acumulando ao longo da vida, na pessoa que vive com essa experiência e
não faz um atendimento, não tem um tratamento, uma ajuda. Então, as seqüelas podem ser
questão da não denúncia.
A questão da mulher que quer continuar recebendo, essa questão financeira e não quer muito grandes. A dificuldade para encontrar um parceiro sexual. Às vezes, uma fuga mesmo
desmanchar essa situação aparentemente harmoniosa dessa união, esse pode ser um fator. da questão da sexualidade, vai buscar uma situação homossexual ou uma situação de afasMas existem outros também que impedem. Às vezes, a questão de não estar se expondo, a tamento mesmo, ficar sozinha, não querer constituir uma questão mais tranqüila do ponto
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pois não. Boa sugestão. Uma das sugestões que eu fiz num dos projetos é de se manter um Conselho permanente para cada Município que tivesse Conselho Tutelar, educadores, delegacias ou Delegados representantes da
Secretaria e que essa comissão permanente atuasse nos Municípios. Nós podemos pensar
em proposituras como Comissão Parlamentar de Inquérito nesse sentido.
Agora essa ideia é fundamental, fantástica. É que o Município tenha o combate contra a
violência às crianças e adolescentes.
Pela ordem Deputada Vanessa Damo.
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de vista afetivo. Existem várias tendências que podem acontecer na medida em que esses
efeitos são somados e a pessoa não tem uma ajuda.
O que eu vejo de importante é que tem que ter uma ajuda, na medida em que sabe
que ocorreu e não deixar passar muito tempo. Porque quanto mais rápida essa ajuda, mais
chance ela tem de aprender a conviver com aquela lembrança. Esquecer ela não vai, mas ela
deixa de ter aquelas ansiedades, problemas decorrentes da experiência e poder ter uma vida
saudável. Por isso que a gente acredita, porque senão, em nível de saúde não fazemos nada,
mas teremos que acreditar e a experiência têm mostrado. Muitas pessoas que tiveram essas
ajudas, e passaram por uma série de fases diferentes, puderam se ressocializar e refazer a
vida.
E na questão do projeto, acho que é importante constar, se ele puder ser reativado, incluir
essa temática dentro desse índice de responsabilidade social, porque faz parte de uma política pública da saúde todo esse cuidado. Acho que ele só vem a complementar a necessidade
de crianças e adolescentes que estão vivendo essa situação. Parabéns então.
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O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputado Geraldo Vinholi.

O SR. GERALDO VINHOLI – PSDB – Sr. Presidente, caros Deputados, também aproveitando cumprimentar e agradecer a exposição e a presença da Dra. Dalka. Pelo adiantado da
hora, eu não vou fazer nenhuma pergunta. A sensibilidade das mulheres aqui, eu já me dou
por satisfeito e do Padre que também foi o único homem a se manifestar.
Apenas a titulo de sugestão para nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, eu acho que
surgiram aqui e nós estamos na primeira reunião, na primeira exposição, conhecendo o problema que já serviu para unificar um pouco o conhecimento entre todos nós desse tema tão
polemico, e que ainda é desconhecido por muitos na sociedade e por nós também.
Gostaria de sugerir que nessa primeira reunião já surgiram varias indicações, iniciativas
do que temos a fazer. Nós vamos ter muito a trilhar. Que fosse feito um capítulo a parte
dessas sugestões para que pudéssemos no final, realmente poder fazer as indicações necessárias, marcar uma audiência com o Governador, o relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito é muito forte, pode surgir daí projetos como aqui o da Deputada Haifa Madi, que
pode não ser adequado e talvez por isso tenha sido vetado, pode não ser adequado incluir
O SR. – Pela ordem Sr. Presidente.
no trabalho do índice paulista, não estou julgando, estou dizendo que pode ser avaliado
assim, mas pode se tiver outro meio para implementar isso como é o caso do Meio Ambiente
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputado Afonso Lobato.
que foi aqui citado.
Então, a titulo de sugestão que possa se ter essas anotações independente, de forma
O SR. AFONSO LOBATO – PV – Primeiramente gostaria de agradecer a Dra. Dalka, agradecer aos Deputados pela qualidade das sugestões, sobretudo quando a Analice falava do muito prática.
projeto da Deputada,. Acho que realmente a gente tem que fazer um esforço, tem que entenA SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.
der porque esse projeto foi vetado e entender qual foi a justificativa do governador em vetar
esse projeto, e tentar unir esforços para tentar derrubar esse veto.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Haifa Madi.
Gostei muito da sugestão da Analice, porque na verdade, o Prefeito valoriza aquilo que dá
voto, aquilo que aparece. Então se nós conseguíssemos, de fato, estabelecer esse vínculo que
A SRA. HAIFA MADI – PDT – Para que todos entendam o Governador quando vetou, a
a Analice falou, veja a questão ambiental. Quando ela começou a ser valorizada, quando ela
começou a ser premiada, o Município verde, o Município azul, então, e eu gostaria de fato, justificativa diz que já no trabalho, no Índice já está incluída a parte da saúde e da educação,
porque a gente percebe no nosso Município, a gente que roda aí, eu estava aqui comentando que já existe esse trabalho dentro da saúde e da educação. Foi só por isso que ele vetou.
com a Deputada Beth, Conselho Tutelar não tem nem lugar para ficar, não tem nem compu- Mas eu entendo que fica muito vago isso, tendo na saúde e na educação e que o importante
tador. Como é que vai poder Deputado Geraldo Vinholi, fazer um apanhado disso, com essas é trabalhar o foco, a exploração sexual das crianças e adolescentes.
denúncias, encaminhar. Então acho que a coisa tem sido, infelizmente, tratada com certo desO SR. – Mais uma vez é uma forma de empurrar com a barriga o problema, é tratar geralcaso. E por outro lado, o que a gente tem, o que a gente percebe, eu gostaria que a senhora
comentasse isso, porque quando a senhora falava que nós só enxergávamos a ponta do ice- zão. Não se pontua.
berg eu fiquei assustado. Porque se nós temos lei, e agora olhando lá na outra ponta que são
A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.
os Municípios, a gente percebe que falta vontade política de se fazer.
Mas se eu percebo por um lado que a sociedade causa certa aversão, tirando essa quesO SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão.
tão cultural, essa inversão de valores ou carência de valores, a gente percebe que isso causa
uma repulsa no senso comum das pessoas, fere a nossa dignidade. Então as pessoas se senA SRA. BETH SAHÃO – PT – Acho isso importante porque agrega números porque nós
tem aviltadas quando vê. E de outro lado, o que a gente percebe é certo sensacionalismo da
precisamos. A Dra Dalka mesmo colocou que tem uma deficiência. Ela está trabalhando com
grande mídia quando trata alguns casos.
Então eu gostaria que a senhora comentasse isso. Essa preocupação, eu acho que as números de 2003. Se a gente tiver oportunidade como essa, a gente poderá ter números
sugestões que foram levantadas elas tem de ser, aquela do Deputado Jose Bruno, essa indi- muito mais atualizados, os Municípios terão essa obrigação.
cação que fez ao Governador, é aí que vai mostrando que a gente realmente quer resolver
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Verdade. Eu quero agradecer a Dra. Dalka,
o problema. Não tratar o problema como se fosse mais um. Nós já temos tantos problemas,
porque sei que ela já ultrapassou o seu horário, agradecer mais uma vez pela sua presença
sérios que marca a vida da pessoa até o final da vida.
Gostaria que a senhora comentasse essa questão do iceberg, que a senhora comentasse em nossa reunião, deixá-la a vontade para poder se retirar, se necessário.
conosco também esse certo descaso das políticas públicas e como podemos ir revertendo
A SRA. DALKA FERRARI – Peço desculpas, mas também tenho esse outro compromisso
isso.
e agradeço e fico a disposição para qualquer situação de esclarecimento.
A SRA. DALKA FERRARI – Eu acho que essa situação que a gente vive, é uma situação
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – E qualquer tipo de pergunta dos Deputaque também é mundial. Não sei se isso tranquiliza um pouco. Mas em nível de preparo das
equipes, do conhecimento teórico, o Brasil hoje ele veio somando com as produções inter- dos. Muito obrigado. (Palmas)
Quero convidar o Dr. Jefferson para que tome assento conosco a Mesa, e gostaria que
nacionais e, realmente, o que se faz aqui já foi elogiado em muitos lugares. Só que a gente
precisa realmente fazer. Então a lei existe, e quando eu falo que a lei existe, a questão do os Deputados também estivessem bem atentos a palestra do Dr. Jefferson, que tem desenEstatuto é super valorizada em todos os países, mas a prática efetiva, digamos, a garantia de volvido um trabalho praticamente único junto ao Hospital Pérola Byngton. Quantos anos de
todos esses direitos, o sistema de proteção, isso de um Conselho Tutelar não poder nem ter atendimento às crianças, Dr. Jefferson?
um local, uma sala, num determinado Município é algo que realmente depende da vontade
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – 16 anos.
política, de fazer efetivar essa doutrina de proteção. Então a questão das Varas, da existência de proteção das crianças e adolescentes nas Varas de Infância e Juventude, a criação de
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – 16 anos de atendimento nesses casos no
varas especiais, tudo isso faz parte também de uma política que está sendo incentivada pelo
sistema judiciário. Aí a gente vê que houve concurso, aumento de vagas do corpo técnico, Hospital Pérola Byngton. Muito obrigado pela presença, por atender a nosso convite, com a
palavra o Dr. Jefferson Dressè.
ainda insuficiente, mas alguma coisa está acontecendo.
Então, existe um novo olhar e a gente vê até as pessoas que já estão nessa rede, que
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – Bom dia a todas e todos, eu não posso iniciar essa apreestão trabalhando, estão orgulhosas de poder estar fazendo esse tipo de trabalho.
Outro dia eu estava com um pessoal, que tinha alguém da zona Leste, um pessoal da sentação sem antes expressar o orgulho e o privilegio que os senhores e senhoras me conceárea jurídica, uma pessoa que estava realmente sentindo que muita coisa precisa ser feita, deram com esse convite. E eu o faço em nome de todo o Centro de Referência da Saúde da
mas que a região já está começando a oferecer algum recurso, que a população já sabe, por Mulher do Hospital Pérola Byngton, envolvido na atenção a esses casos.
Espero com igual orgulho, embora não fale hoje em nome da Secretaria da Saúde, mas
exemplo, porque aumentou o fluxo do Disk Denúncia. Porque as pessoas já sabem agora
todo orgulho acredito que tenha a Secretaria da Saúde, no sentido de que o Hospital Pérola
onde recorrer.
Antes existia essa questão de muitos casos, todos sempre aconteceram, a questão da vio- Byngton é o hospital público do Governo do Estado de São Paulo, portanto, esse envolvimenlência sempre existiu desde sempre na humanidade, a questão principalmente da exploração to com a Secretaria da Saúde de São Paulo.
Expresso isso aos senhores e às senhoras, o agradecimento por esse convite e a oportunisexual de crianças pela própria família.
Se a gente for ver, culturalmente, países como o Japão, China, os ancestrais de toda essa dade de poder conversar com os senhores e senhoras a respeito desse tema, eu gostaria de
política e até a questão educação, existia muito a situação que era considerada natural den- fazer algumas considerações preliminares que me parecem bastante importantes.
A primeira delas, é que esse é um tema extremamente complexo, como já foi dito aqui,
tro dessas culturas. Isso foi mudando ao longo do tempo, mas hoje o reconhecimento de que
a criança é um ser em desenvolvimento e necessita de uma proteção, essa é uma cultura que e que eu não acredito que num intervalo de 30 ou 40 minutos, o que os senhores me concedam para isso, que a gente possa, evidentemente tratar de toda a complexidade que esse
surgiu no mundo todo, dos anos 90 para cá.
Então, em nível de poder mudar, de poder construir, eu acho que a gente está no momen- tema envolve.
Portanto, eu pediria que os senhores e senhoras aceitassem essa apresentação apenas
to certo de poder fazer valer esses projetos e sugestões, às vezes, simples que possam
melhorar a qualidade de vida e informar a população aonde ela pode encontrar ajuda. Por- como uma provocação, um convite aos senhores e as senhoras para um olhar específico
que na hora que a população sabe que existem os canais, que existe esse fluxo, ela tem pro- sobre aquilo que acontece em termos de violência e abuso sexual na esfera do setor saúde.
Eu acho que uma questão também importante a considerar, é que a única coisa que eu
curado e realmente ela tem correspondido essa questão de não deixar esse tema embaixo do
considero que seja previsível a se poder falar e colocar os senhores e as senhoras em termos
tapete. Mas aí precisa realmente, ter campanhas, poder ter esclarecimentos, poder ter dias.
Outro dia eu participei de uma situação “ O Dia da Cidadania”, então essas iniciativas de abuso sexual, a única coisa previsível é a completa imprevisibilidade sobre aquilo que nós
em algumas regiões de oferecer todos os recursos da comunidade que podem ajudar aquela estamos tratando. Porque o que eu vou mostrar aos senhores e as senhoras, são linhas gerais
população, são esclarecimento que se o poder público e quem está trabalhando com isso da maioria dos casos que nós atendemos, porque situações particulares que fujam complenão oferecem, a população não vai buscar. Ela tem que ser informada, ela tem que ser tamente a lógica, ou as estatísticas, ou aquilo que nós esperávamos nessas condições, são
cuidada. Aí eu acho que essas iniciativas vão fazer com que essa ponta do iceberg possa situações absolutamente previsíveis quando se trata de abuso e violência sexual.
Essas situações são realmente incapazes de dizer que podemos aqui, por exemplo, traçar
realmente estar fazendo com que se aprofunde, e a gente não fique só na superfície do atendimento dessas situações, porque é muito grave realmente. Se a gente for entrar na questão um perfil disso, traçar uma meta absolutamente atingível para aquilo, porque as situações
da exploração sexual do trafico de garotas, que aí eu recomendo outro filme novo que surgiu não se enquadram necessariamente naquilo que nós imaginaríamos para essas circunstâncias.
Eu pediria para diminuir um pouco as luzes, por favor.
que não sei se alguém já assistiu, “Sonhos Roubados” que mostra justamente essa questão
De toda forma, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os senhores e as senhoda exploração como está junto com a questão do crime, e como é difícil poder trabalhar
nessas situações de proteção, isolando aí, ou se protegendo, e as famílias sendo preparadas ras, o que é feito dentro da esfera do setor saúde na atenção aos casos de violência sexual.
Eu vou tentar o tanto quanto possível, debruçar mais sobre as questões envolvendo crianças
para esse tipo de formação.
e adolescentes, ou seja, isso não é um serviço específico para atenção de crianças, aliás o
nosso hospital nem é um hospital que seja estruturado para atendimento de crianças e adoO SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Muito obrigado.
lescentes, na media que ele é um hospital especificamente para atendimento de situações de
O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem Sr. Presidente. Peço licença a V. Exa. e aos alta complexidade em ginecologia.
De toda forma, esses 15 ou 16 anos de experiência de instituição, de tudo aquilo que
demais Deputados, que daqui a pouco eu preciso sair, e se eu sair estou pedindo licença já e
aprendemos ou que pudéssemos compartilhar com os senhores e as senhoras em termos
desculpas ao mesmo tempo. A Beth disse que me representa aqui.
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daquilo que acreditamos que fosse importante ter aprendido e conhecido nesses 15 anos, eu
acho que eu terminaria a apresentação nesse único dia positivo, que é entender a violência
sexual não como um problema da polícia, não como um problema da educação, nem do
setor saúde, seguramente que é um problema de todos os setores e tantos outros setores
que poderíamos lembrar, mas resumir ou colocá-los transversalmente sob um conceito absolutamente importante.
Quando falamos de violência e de abuso sexual, estamos falando de uma brutal, de uma
intolerável violação de direitos humanos, seja ele de mulheres, seja de crianças e adolescentes, estamos falando de uma intolerável e brutal violação de direitos sexuais, direitos reprodutivos, até num tempo onde muita gente se questiona se deveriam ter direitos sexuais e
reprodutivos. Ou seja, temos uma situação bastante complicada dessas pessoas, que deveria
ser essas perspectivas que todos nós pudéssemos olhar com a situação de abuso e violência
sexual.
Mas me cabe aqui o debruçar dessa minha intenção de conversar com os senhores e as
senhoras e tentar fazer um pouco a perspectiva que nos cabe colocar, que é a perspectiva de
saúde para essas situações, e entender que hoje as situações envolvendo violência sexual e
abuso sexual, são consideradas do ponto de vista internacional, e também do ponto de vista
nacional, para os organismos competentes, como um problema de saúde pública. Isso não é
um ato arbitrário, isso não é um simples querer. Os organismos internacionais e ministérios
da saúde, federação internacional de ginecologia e obstetrícia, federação brasileira de ginecologia e obstetrícia, organização mundial de saúde são unânimes em classificar o abuso e
a violência sexual, dentro desse aspecto de saúde pública, por vários motivos, mas há dois
motivos importantes que nos cabe conhecer.
Primeiro porque essa não é uma situação que aconteça rara e excepcionalmente.
E aqui eu trouxe apenas alguns exemplos muito breves, que certamente os senhores e as
senhoras poderiam acrescentar como tantas outras estatísticas ou tantas outras evidências,
da magnitude da violência e abuso sexual sobre a vida das pessoas.
Genericamente, sem pensar em grupos, ou em homens e mulheres, estima-se que timidamente devem existir pelo menos 12 milhões de crimes sexuais acontecendo no mundo
a cada ano. Em países que conseguem ter pesquisas ou estatísticas mais bem formuladas,
como por exemplo, essa realizada nos Estados Unidos nos meados da década de 90, chegase a uma estimativa bastante consistente de quase 690 mil estupros contra mulheres americanas a cada ano. Ainda nesse mesmo país, pensando exatamente no foco dos senhores
e das senhoras, a questão da violência e do abuso sexual contra crianças e adolescentes
há uma estimativa também bastante consistente, bastante segura, que devam ocorrer pelo
menos 200 mil casos novos de abuso sexual contra crianças americanas a cada ano.
Eu não sei se a gente poderia diminuir um pouco mais a luz para facilitar a visão dos
senhores e das senhoras. Se for possível eu agradeceria.
Sem tentar entrar em maiores detalhes e pautado nos números oficiais da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, nós temos absoluta convicção de poder afirmar
que devam ocorrer no Estado de São Paulo a cada ano, não menos de 40 mil casos de estupro entre mulheres do Estado de São Paulo.
Isso significa dizer que na próxima uma hora que os senhores e as senhoras se debruçam
nesse tema, se colocam a pensar e refletir sobre esse tema, é isso que vai acontecer enquanto aqui estamos a conversar sobre esse tipo de situação. Quase um mil e 400 pessoas em
todo mundo vão sofrer alguma forma de abuso sexual na próxima hora. Vamos ter quase
80 mulheres americanas sendo estupradas na próxima hora, quase 25 crianças americanas
sofrendo abuso sexual durante a próxima hora, e durante a próxima hora no Estado de São
Paulo vão ocorrer quatro estupros, o que não é nenhum exagero nessas estimativas na em
medida que o nosso serviço hoje já conta com mais de 20 mil casos novos de abuso sexual
atendidos nesses 16 anos de serviços prestados a população de São Paulo, temos a media de
15 a 20 casos novos de estupro todos os dias. Na nossa instituição significa dizer que o hospital Pérola Byngton é responsável hoje por cerca de quatro ou cinco horas de todo o abuso
sexual que acontece em todo o Estado de São Paulo.
Os números são de fato muito importantes, mas é preciso mais do que números vultuosos
para que a violência sexual seja tratada como um problema de saúde pública. É preciso que
ela tenha um impacto importante sobre a vida das pessoas, e essa é a oportunidade que nós
temos para mostrar um pouco para os senhores e as senhoras esses impactos.
Esses impactos também não são exclusivamente só para situações tão típicas de abuso
sexual contra crianças e adolescentes, mas há situações particulares como a exploração
sexual que ganha tons e cores diferentes, como aqui já foram lançadas pela Dra. Dalka, e
este como um fenômeno que é concomitante alimentado com o turismo sexual. Diferente
dos casos de violência sexual intra-familiar, diferente daqueles casos promovidos entre país
ou padrastos dentro do núcleo da família. O turismo sexual é que impulsiona e retro alimenta a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Apenas para que os senhores e as senhoras tenham a dimensão deste problema que não
é exclusivamente nosso, é um problema mundial. Em Bogotá, por exemplo, estima-se que
existam até cerca de 7 mil crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Esses
números podem alcançar 40 mil casos para toda a Venezuela, 50% dessas crianças e adolescentes estão em exploração de abuso sexual, apresentam doenças sexualmente transmissíveis como resultados e impactos diretos da sua saúde, deste tipo de prática exploratória. E
aproximadamente um terço dessas crianças e adolescentes tem menos de 14 anos de idade,
cerca de 30% tem menos de 24 anos. E esse abuso sexual, ou seja, o abuso sexual intra
familiar, como uma forma previa dessa exploração sexual, tem ocorrido para 80% dos casos.
Parece que não é tão simples assim acreditar que aquele abuso sexual começa e termina
dentro do âmbito da família e pode ter projeções bastante importantes.
E o mais interessante, quase 70% dos casos são abusos sexuais de forma incestuosas que
terminam colocando crianças e adolescentes na questão da exploração sexual.
E um dado que me parece alarmante, quase 7%, se me permitem aumentar um pouquinho , quase que um caso em 10 ingressam nessa exploração sexual antes dos 12 anos de
idade. Indubitavelmente, até do ponto de vista legal para todos nós. No período da infância e
não no período da adolescência.
Esses números são números gerais para América Latina. Certamente nós temos algo
muito parecido com isso e muita coisa pode ser um tanto diferente. A ideia é que primeiro
tenhamos um panorama geral para os senhores e as senhoras.
E aí eu acho interessante que eu posso mostrar um pouquinho à evolução do trabalho da
nossa instituição nesses 15 anos.
Nós começamos as nossas atividades em 1994, ali na linha vermelha, os senhores e as
senhoras poderão notar o desenvolvimento ano a ano do número de casos atendidos de
crianças em situação de violência sexual. Na linha azul o número de adolescentes e na linha
verde o número de mulheres com mais de 18 anos, se tratando portanto, como mulheres
adultas em situação de violência sexual.
É interessante notar que a nossa instituição tardiamente começa a receber um número
maior de crianças. Mais cedo recebíamos mais mulheres adolescentes e mulheres adultas,
e até por uma série de questões de oportunidades de atendimento dessas pessoas, começamos a partir do ano de 98, a receber casos envolvendo crianças em situação de violência
sexual.
Hoje, como os senhores podem ver. O número de crianças supera o número de adolescentes e o número de mulheres adultas, e na instituição até 2008, nós tínhamos atendido 18 mil
740 casos de abuso de violência sexual, hoje já ultrapassamos os 20 mil casos com os dados
de 2009.
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Ate 2008 eram 6 mil 350 crianças, era quase que 35% dos casos atendidos e 5 mil e 600
adolescentes que era 29%, quase 7 mil mulheres adultas que correspondia a 36%. Mas
seria uníssemos os grupos etários de crianças e de adolescentes, teríamos quase 12 mil
casos representando quase 65% de todos os casos atendidos pela instituição nesse período
de 15 anos.
A prevalência como aqui já foi dita por questões de gênero, por questões de poder ou por
tantas outras questões complexas envolvidas, repousa-se sobre o sexo feminino, embora a
violência possa acontecer para qualquer pessoa. São 17 mil casos atendidos, 91% dos nossos atendimentos são relativos a casos do sexo feminino.
Em 1 mil 655 casos até o final do ano de 2008, eram casos de violência sexual contra
meninos, portanto, crianças do sexo masculino menores de 12 anos de idade, o que correspondia a 25% dos casos atendidos de crianças. E aqui vale a pena notar essa diferença:
embora no cômputo geral, 90% dos casos seja contra o sexo feminino, quando falamos de
crianças esses números se modificam bastante. As crianças podem tender a ter uma participação do sexo masculino muito maior do que aconteceria em vida adulta. Aqui nós já esboçamos esses números na casa de 25 a 26%, mas eles podem ser ainda maiores. O que significa dizer que os meninos em situação de violência são bem mais frequentes do que homens
adultos em situação de violência sexual.
Crianças corresponderam a 47% dos nossos atendimentos em 2008 e agora em 2009 correspondeu exatamente em 51% dos nossos atendimentos. Apenas o grupo de crianças hoje
compõem mais do que a metade dos nossos atendimentos. De 2008 para 2009 nós tivemos
um crescimento de 25% no número de crianças atendidas pela instituição.
É uma questão que aqui já foi colocada, e eu acho interessante apenas trazer, e não é
essa a minha principal função, mas as modificações concorreram na lei a partir do ano passado, a partir de agosto de 2009, onde uma modificação a respeito do Art. 213 que define o
crime de estupro pelo Código Penal Brasileiro, isso mudou tanto a classificação do Art. 213
como a classificação de titulo e de capítulo, antes a violência sexual, estupro propriamente
dito apenas como um ponto de referência para todos nós, não era um crime contra a pessoa, não era um crime contra um ser humano, era apenas um crime contra os costumes da
sociedade.
Tem assim sido tratado por muito tempo, o que dificulta a percepção da sociedade sobre
o valor daquilo que está acontecendo. Isso talvez explique porque muita gente se coloque ao
lado daquele que é o autor da violência e procure uma maneira de culpabilizar aquele que
sofre a violência.
Afinal de contas não é nenhum crime contra o ser humano, era até agosto do ano passado, era um crime contra os costumes da sociedade. Parece-me que a pequenez daquele que
sofria a violência, era tão grande essa pequenez que pouco nos importava dar a ela o valor
adequado.
Isso felizmente mudou desde o ano passado, está o conceito de estupro um pouco mais
amplo (ininteligível) qualquer pessoa passa a partir do ano passado, tanto homem como
mulheres podem ser tecnicamente vítimas de estupro, mediante violência, grave ameaça,
inclui-se a penetração do pênis em vagina, em ânus ou outras formas, ou outros atos libidinosos.
As penas também foram modificadas e há um artigo interessante agora que é o Art.
217 que eu acho de pleno interesse dos senhores e das senhoras que é o que tipifica na Lei
12015 de 2009, o estupro de vulnerável, ou seja, ter conjunção carnal, penetração de penis e
vagina, ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos de idade.
Isso é algo novo na lei, que foi trazido para tentar resolver alguns problemas que resolveu
alguns, mas não resolveu todos, e há uma série de penas e aumentos de penas conforme as
circunstâncias com que isso é praticado.
De uma maneira ou de outra, a minha grande preocupação, além de resgatar a ideia de
que há mudanças positivas em termos de se ter criado mudanças positivas, eu acho ainda
que a melhor mudança seja tentar trocar o olhar que nós temos em relação à violência.
A violência sexual não pode mais ser vista como um problema de gente pobre que mora
na periferia. É patético querer atribuir à força do álcool a todo caso de abuso sexual. Que
todo autor que bebe, portanto, bebe e perde o controle e abusa de seus filhos e de suas
filhas.
Os senhores talvez bebam, eu bebo de vez em quando e nunca perdi o meu controle. Não
há como explicar por essa lógica simplista e tola que a violência sexual é praticada dessa
forma. Não há mais como explicar que violência sexual é um problema de gente que mora
na periferia. Gente bem pobre, com bem pouca educação, que dorme tudo no mesmo quarto e é por isso que a violência acontece. Isso é muito tolo, isso não pode mais ser admitido
para uma sociedade que pretende ter políticas públicas para enfrentar esse tipo de situação.
Violência sexual é um problema universal, não é um problema do Estado de São Paulo, não
é um problema do Brasil. É um problema de todos os países, não é problema em países que
ocultam. Há uma série de países que fazem questão de ocultar. Há países que tem o descaramento de dizer que eles não têm homossexuais, que não existe crime, que não existe
violência contra a mulher. Claro que não existe, ela é absolutamente toda oculta dos olhos
dos senhores e das senhoras. Porque não é permitido sequer que a mulher tenha o direito de
denunciar os atos que ela sofreu.
Se é um fenômeno universal, portanto, tem que ser encarado de outra forma e não há
fronteira, não há problema de país pobre ou país rico. A taxa de abusos sexuais contra a
criança na Inglaterra não é diferente da taxa de abusos das crianças brasileiras. Ou pode ser
até ligeiramente pior.
A taxa de abuso sexual contra adolescentes canadenses, não difere das taxas de abusos
contra adolescentes paraguaias.
Esse é um fenômeno que tem acontecido no mundo todo e tem que se perder essa ideia
que isso é algo ligado ao desenvolvimento econômico de uma nação. A prevalência no sexo
feminino é indiscutível em qualquer estatística nacional ou internacional, e embora possa
acontecer em qualquer idade da vida de qualquer pessoa, particularmente da mulher, a predominância é de fato entre crianças e adolescentes e mulheres jovens.
Crianças como grupo etário tem quatro vezes mais riscos de sofrer violência do que qualquer outro grupo etário.
Mulheres em situação de deficiência mental, moderada ou severa, tem condição ainda
pior do que as crianças. São elas que tem a maior vulnerabilidade reconhecida a saber do
abuso e da violência sexual.
Então há, o que eu diria, um virulento e democrático alcance da violência sexual, evidentemente há populações mais vulneráveis que outras, em situação de maior risco.
Isso em sub-notificaçao que já foi dito, para cada caso que essa Comissão Parlamentar
de Inquérito chegar ao conhecimento, com certeza, os senhores e as senhoras, que outros
nove casos ocorridos e os senhores jamais chegarão a conhecer e a saber.
Os motivos para isso são diversos. São muitos e muitos mesmo que exista tanta dificuldade para se notificar, comunicar e revelar o abuso. Mas não tenham dúvida que a principal
dificuldade é a descrença que todos nós damos a essas pessoas no momento que elas revelam o ocorrido.
A primeira coisa que fazemos para uma criança que sofre violência sexual e que diz que
está sofrendo, é imaginar se essa criança não está mentindo. Ao contrário de qualquer outra
medida que poderíamos tomar para proteger, para sustentar todo e qualquer mecanismo de
proteção, a primeira coisa que se diz é: criança mente, criança sonha, criança inventa, criança
é lúdica, criança não sabe o que diz, criança se confunde. A primeira coisa que a sociedade
tem por prática é negar a história dessa criança e tentar encontrar uma alternativa para não
enfrentar o abuso sexual que ali aparece.
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É essa e mais outras e outras possibilidades diferentes que justificam que este é, sem
dúvida nenhuma, o tema de maior sub-notificaçao, maior subnegação que todos nós enfrentamos.
Não se preocupem com tantos números e dados que a intenção não é aborrecê-los com
isso. Mas esse é um dado bastante interessante, que é o que fazia, qual era a atividade das
pessoas que sofrem a violência sexual. Elas são abordadas em que circunstâncias?
Esses são dados de nossos serviços e são dados interessantes e eles são muito diferentes quando se trata de crianças e adolescentes e mulheres adultas. É interessante notar
que mulheres adultas e adolescentes são geralmente abordadas, pelo menos os casos que
temos na instituição, em atividades absolutamente cotidianas, como o ir e vir do trabalho,
da escola, do posto de saúde, voltar do seu culto religioso, voltar da visita a casa de uma
amiga. Atividades e situações que todo cidadão e cidadã desse país deveriam ter, garantido
por direito e fazer de forma absolutamente livre e segura. E esse é exatamente o momento
em que pessoas têm sido abordadas, principalmente mulheres adultas por agressores sexuais
desconhecidos.
Quando falamos de crianças esses números ganham tons completamente diferentes.
As crianças são abordadas principalmente, dentro de sua própria residência ou dentro da
residência do autor dessa violência, isso soma quase 70% dos casos que temos atendido na
instituição e é evidente que a dinâmica das crianças obedece a uma lógica diferente, porque
o adulto sexual de crianças tem mecanismos bastante diferentes. E é claro que esses mecanismos estão profundamente relacionados com o autor dessa violência sexual.
São muitos números, muitos dados, mas certamente ele podem ser resumidos de certa
maneira. Em se tratando de casos de violência sexual contra a criança, todas as estatísticas
disponíveis do país, estatísticas confiáveis disponíveis em qualquer canto do mundo, mostram a mesma evidência com pequenas diferenças numéricas.
O principal autor de violência sexual de crianças e adolescentes é exatamente aquele que
deveria estar ou que está na posição de ser o principal protetor, de maneira integral, dessas crianças e adolescentes. Em qualquer estatística que os senhores e as senhoras vierem
consultar, o pai biológico e padrasto disputam arduamente a prima classificação, o pódio de
quem é o mais frequente agressor sexual de crianças.
Não é mais possível que a sociedade se permita o espanto patético até, de dizer: um pai
abusando de uma filha, isso não é possível! Não há como acreditar que isso possa estar
acontecendo!.
Declarações como essas vinda do setor saúde, do setor da segurança pública ou do poder
judiciário são realmente um atestado de desconhecimento sobre aquilo que tem a sua frente.
Todas as estatísticas demonstram que o autor conhecido, aquele próximo da pessoa que
sofre violência sexual é o mais frequente, no caso de crianças e adolescentes, 75% fazem
parte do núcleo familiar ou estão muito próximos desse núcleo.
Esse é um trabalho que publicamos a alguns anos numa revista de adolescência no Rio
de Janeiro, numa revista cientifica. É parte de um estudo que fizemos acompanhando casos
de adolescentes em caso de violência sexual. Em 95% desses casos o autor dessa violência
era alguém identificável. Poderia ser um pai, um tio, enfim era alguém que era diferente de
um desconhecido que abordou na rua ou em qualquer circunstância. Portanto, se pode ser
reconhecido, se pode ser identificado, deveria ser exemplarmente responsabilizado pelo ato
que cometeu. Os agressores e autores desconhecidos corresponderam nesse estudo a um
número muito pequeno de casos.
Quando foi avaliada a idade desse abusador, estamos falando de pessoas entre 30 e 44
anos de idade, homens adultos, não estamos falando de dois adolescentes numa situação
estranha e incomum. Não estamos falando de um rapaz de 15 e uma garota de 13. estamos
falando de alguém de 13, de 12, 11, com alguém de 45, 50 e 60 anos de idade, onde é difícil
acreditar que possa haver alguma linearidade e equilíbrio, que possa haver, de fato, nessa
relação algo que pudesse não ser de aspecto exploratório.
E o mais interessante é que aquilo já foi dito e eu quero reforçar esse dado porque ele
é bastante importante. Isso não é alguma coisa que aconteceu de maneira acidental. Aliás,
existia um Deputado Federal que era muito difícil escutar como ele dizia, que o estupro é
um acidente horrível. É difícil entender isso como acidente. É bastante tolo querer entender a
violência sexual como um acidente. Não é um acidente.
A Dra. Dalka foi muito feliz em pautar que isso é um ato bastante elaborado, vai se crescendo e vai se articulando com o decorrer do tempo, até chegar às consequências que os
senhores e as senhoras conhecem. Esse abuso portanto, não é um ato acidental. É preciso
parar com a ideia de que alguém bebeu, chegou em casa, perdeu o controle e estuprou e
nunca teria feito isso se não bebesse.
Não é sobre isso que estamos falando. E nesse caso, nessa mesma pesquisa, encontramos
que 90% dos casos que atendemos eram abusos de repetição. Tinham acontecido muitas
vezes, sabe-se lá quantas vezes esse abuso teria se repetido.
É também interessante notar que 40% dos casos conseguiu se descobrir o abuso antes de
completar um ano da repetição. O que significa dizer que nos outros 60% dos casos o abuso
durou mais do que um ano. Nós chegamos a ter 12% dos casos avaliados durante um período maior do que cinco anos. Essas situações não são incomuns, e aqui a Dra. Dalka exemplificou algumas situações que podem se prolongar por tanto tempo. Isso é extremamente
danoso para quem sofre a violência sexual.
E a tudo isso, esse conjunto de circunstâncias se torna tudo tão difícil de ser identificado,
de se fazer intervenções, sejam elas intervenções já o processo iniciado, ou intervenções prévias ao acontecimento desses casos, é aquilo que se pode encontrar na literatura de medicina como conspiração ou pacto de silêncio.
Os dois nomes são bem intencionados, mas seguramente são desajustados. As crianças
e adolescentes não conspiram com ninguém, não pactuam com ninguém para estarem em
situações de sofrer violência, mas isso torna muito difícil o trabalho de todos nós, não apenas em precocemente identificar esses casos, mas é muito mais difícil produzir mecanismos
que possam prevenir essas ocorrências que tem um processo tão elaborado, tão complexo e
tão distante da possibilidade da percepção de todos nós a maior parte das vezes.
Eu quero também mostrar aos senhores e as senhoras, algo que temos feito ou que temos
tentado oferecer a essas pessoas, e que nem todas as nossas crianças tem conseguido, por
questões técnicas alcançar esse beneficio, mas são quatro questões importantes para quem
sofre violência sexual.
O risco de sofrer danos físicos, sejam eles genitais ou não. As doenças sexualmente transmissíveis como hepatites. O risco de sofrer infecções tipo HIV. O impacto social e o dano
psicológico, que apesar da Dra. Dalka ter sido extremamente adequada em tudo que colocou
aos senhores e as senhoras, eu ainda me permito acrescentar que o abuso sexual tem potencial efeito devastador para vida de mulheres, crianças e adolescentes. E por fim, a questão da
gravidez que decorre da violência sexual.
Em relação aos danos físicos, eu acho que talvez a gente tenha que repensar os termos
que utilizamos cotidianamente.
Chamar as mulheres de vítimas é uma possibilidade, mas eu acho que inexoravelmente
é mais adequado chamá-las de sobrevivente, porque uma parte das pessoas que sofrem
violência sexual não sobrevive à violência sexual. E os senhores e as senhoras tem convivido
com isso no cotidiano, em todos os nossos noticiários. É comum que a cada semana escutamos que uma criança, ou adolescente ou uma mulher morre em decorrência do abuso sexual. É comum encontrar crianças jogadas em valas, dentro de malas, em portas de rodoviárias.
São crimes bastante comuns. Não são os mais frequentes. Não vamos dizer que a maioria
das pessoas que sofrem violência sexual terminará em questões de letalidade. É realmente
um grupo pequeno, mas esse grupo pequeno para mim é extremamente importante. Se fosse
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uma, apenas uma criança, deveria ser da maior importância para todos nós, e isso não tem
sido assim.
Então vamos primeiro parar para pensar. Vamos chamá-las de vítimas ou de sobreviventes? Porque aqui estamos a cuidar de quem sobreviveu ao abuso sexual. Algumas realmente
não vão sobreviver, mas aqueles que sobreviverão é preciso lembrar que a maior parte das
pessoas que sofrem violência sexual não chegará aos senhores, não chegará a nós portando
danos físicos, porque normalmente o abuso sexual de crianças tem um mecanismo lento
insidioso, absolutamente nefasto, que busca não deixar marcas. E nas mulheres adolescentes
e nas mulheres adultas, mesmo quando abordadas por violentas pessoas desconhecidas, na
maioria das vezes o abuso é produzido mediante ameaça grave e não ao uso de força física.
Em 20 mil casos atendidos, nós temos danos físicos como esses, em mulheres adolescentes atingindo 11% delas. Um número muito semelhante delas foi aquele número que sofreu
violência física mostrando a exata relação entre essas duas questões.
Mulheres adultas com traumatismos físicos alcançam uns poucos 14% e crianças são
números muito pequenos que nos chegam com marcas explicitas. Aquele que é o autor da
violência sexual não tem nenhum interesse de deixar essas marcas, principalmente quando
ele é próximo e conhecido.
Alguém aqui duvidaria que essa criança sofreu abuso sexual? Claro que não. É tipicamente estampado nessa criança. Mas quando a criança não tem esses danos físicos? A primeira
coisa a fazer é verificar se essa criança não está mentindo. A primeira coisa a fazer é o delegado de polícia pedir uma avaliação psicológica para verificar se essa criança está mentindo
ou falando a verdade. É assim que a gente tem produzido o atender, o acolher. É interessante
promover o ato de acolher, essa palavra. E é irracional realizar um atendimento dessa forma
nessas circunstâncias.
Lesões genitais são pouco frequentes em mulheres adultas e adolescentes, e é fácil de
explicar. Existe compatibilidade anatômica, proporcionalidade anatômica entre a genitália
adulta da adolescente e daquele que é o autor da violência, mas isso não há em crianças.
Quando se trata de casos de penetração entre crianças e pessoas adultas, essa desproporcionalidade anatômica pode levar a situações desastrosas, e essas situações desastrosas são
aquelas que têm sido colocadas em nossas mãos para atendimento.
No caso das doenças sexualmente transmissíveis, outro impacto importante para essas
pessoas, é muito frequente a ocorrência de DSTs nesse grupo. A gente mostrou 50% das
meninas em situação de prostituição e de exploração sexual na Colômbia e na Venezuela, os
nossos números aqui em São Paulo são muito semelhantes. Nós temos acompanhado isso
nesses últimos 15 anos, 52% das pessoas que sofrem violência sexual chegam a nosso serviço, desenvolvem pelo menos uma doença sexualmente transmissível. Eu estou dizendo que
de cada duas mulheres que nos procuram em situação de violência sexual, uma desenvolve
comprovadamente uma doença sexualmente transmissível.
Felizmente as doenças mais comuns não tem impacto tão grande, e as doenças de
maior impacto tem sido pouco frequentes. E crianças não tem nenhuma proteção mágica
contra isso. É interessante notar, até por parte de muito profissional de saúde, a ideia de
que crianças não estão sob risco. Estão sim. Elas tem um risco muito maior, elas tem uma
vulnerabilidade muito maior, elas tem uma imaturidade fisiológica muito maior, elas não tem
mecanismos de se proteger, e portanto, são as mais vulneráveis pessoas a contrair doenças
sexualmente transmissíveis, hepatites e o HIV.
Aqui uma ideia que tem sido cada vez mais aplicada pelo serviço de saúde. Não sei se
todos os senhores e as senhoras já conhecem esse conceito, é que no atendimento de emergência de casos agudos, de casos recentes de abuso sexual, os serviços de saúde podem oferecer um conjunto de medidas para proteger essas pessoas de doenças transmissíveis, como
por exemplo, a sífilis, a gonorréia. Esse slide mostra um caso transmitido pelo pai biológico a
uma criança de seis anos.
Ou prevenir doenças como essa que a gente chama clamedíase. Aquilo que os senhores
e as senhoras vêem na parte superior esquerda é um colo de útero bem avermelhado, com
uma secreção purulenta. E esse é o mesmo colo de útero após o tratamento.
Mas isso não é importante. O importante é quando uma menina de 13 anos de idade, é
estuprada por um desconhecido e por falta de oportunidade, ou por qualquer motivo que
seja, não tenha acesso a um serviço de saúde qualificado e, contaminada por essa bactéria chamada “clamídia tracomacsica” ela sobe, entra por aquele canal do útero, chega às
trompas, aos ovários, causando uma infecção grave e rápida e de fulminante evolução, e em
pouco dias uma menina de 11, 12 ou 13 anos perde trompas, ovários e útero, numa infecção
aguda e fulminante. Tem todo o seu futuro sexual e reprodutivo interrompido totalmente,
numa situação que poderia ser prevenida se os serviços de saúde estivessem dispostos a
usar um comprimido de 1g. de azitromicina para essa menina de 12 anos.
É isso que a gente gostaria de mudar dentro dos serviços de saúde. É tecnicamente possível não evitar todas as doenças sexualmente transmissíveis, mas evitar uma parte substancial de doenças que tem graves impactos para essas pessoas.
Aqui eu mostro para os senhores e as senhoras, não um protocolo da nossa instituição,
um pouquinho diferente, nós temos uma preferência à diferença, diferente dessa tecnicamente, mas esse protocolo está estabelecido pelo Ministério da Saúde desde 1999 e nós
atualizamos, e eu participei dessa atualização de protocolo no ano de 2005 e agora no final
de 2009 fizemos a última atualização.
Existe um conjunto de medicamentos absolutamente disponíveis para tentar evitar a gravidade à ocorrência dessas situações. Existe especificamente para as crianças também. Então
se for menino ou menina, gestante ou não gestante, criancinhas que pesam mais ou pesam
menos, sempre há uma alternativa de oferecer proteção a essas pessoas.
Proteção também para as hepatites virais. A hepatite B é uma doença extremamente contagiosa do ponto de vista de transmissão sexual, com grave consequência para vida das pessoas. Aquele aspecto amarelado dos olhos é conhecido por todos os senhores e as senhoras.
Está aqui também, protocolado pelo Ministério da Saúde uma forma de poder oferecer
para toda pessoa de qualquer idade, de qualquer sexo, a possibilidade de evitar a hepatite B
e todas as suas consequências com medicações que deveriam estar disponíveis a todos nós.
A gente sempre fazer os senhores um pouco da distinção, me desculpe a clareza do que
vou dizer, distinção entre fazer um discurso e cumprir aquilo que foi dito em discurso. Sei
que isso, às vezes, parece um pouco difícil, Ministério da Saúde prometer alguma coisa e não
fazer, simplesmente não tem sentido nenhum. Então me cabe aqui a oportunidade de apresentar aos senhores e as senhoras dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, o que temos
feito nesses 15 anos. Não basta apresentar aos senhores e as senhoras slides impactantes
e números impactantes, se não trouxer aos senhores e as senhoras, respostas daquilo que
temos feito.
Então se vocês me permitirem, apresentarei um pouco dessas respostas.
Todos os casos que tiverem expostos nesse risco foram atendidos em nossa instituição.
Ate 2008 foram 11 mil 244 pessoas em situação de exposição de risco. Nós fizemos profilaxia, oferecemos esses medicamentos para essas 11 mil 244 pessoas e com isso, nós estimamos e calculados termos evitado quase 1 mil e 500 infecções para essas pessoas que tomaram o medicamento. Um impacto muito importante para vida dessas pessoas. Basta aqui
trazer o número de pessoas que estão doentes. A gente quer trazer para os senhores e as
senhoras o número de pessoas que poderiam não estar doentes, se nós tivéssemos práticas
mais adequadas, mais técnicas e mais responsáveis.
Na questão da infecção pelo HIV, eu não sei também se esse é um conhecimento de clara
compreensão para os senhores e as senhoras, permita-me explicá-lo brevemente. É possível
depois de um caso de estupro, se aquele que foi o autor da violência for HIV positivo, é
possível evitar que essa pessoa que sofreu a violência sexual se contamine com o HIV? Isso

28 – São Paulo, 120 (239) – Suplemento

Diário Oficial Poder Legislativo

parece algo, talvez não conhecido por todos, mas isso é tecnicamente possível. A gente já
consegue evitar que mãe transmita para o filho durante a gravidez, a gente consegue evitar
que um profissional, por acidente, se contamine, então a gente também consegue evitar que
uma criança, uma mulher, uma adolescente em situação de violência sexual se contamine
com o HIV.
Para isso nós utilizamos quatro medicações que nós chamamos de anti-retro-virais, são
medicações que são utilizadas por 30 dias, tem que ser iniciadas o mais rapidamente após a
situação de abuso e de violência sexual e isso é adotado, e a gente fala com muito orgulho,
o Brasil é o primeiro país do mundo a normatizar esse tipo de atenção, e o Hospital Pérola
Byngton nos coube o privilegio e ter sido o primeiro hospital no mundo a normatizar essa
atenção.
Nós temos também, esse é um esquema específico para crianças, dos mesmos medicamentos. E nós temos hoje disponível o único estudo na literatura internacional, mostrando
a eficácia desse tipo de atendimento. Ou seja, mais do que uma boa atenção, mais do que
querer ajudar as pessoas, é preciso saber se todo esse esforço de fato funciona. Se usar esses
medicamentos de fato protege quem sobre as situações de violência sexual.
E nós temos aqui publicado um estudo que passou inclusive pela observação do Instituto
de Virologia de Maryland, da “John Hopkins”, além do Ministério da Saúde demonstrando
que esse ato oferecido em momento correto, tem sido muito importante, protegendo mulheres e adolescentes de se contaminar com o HIV nessas circunstâncias.
Isso é realmente muito importante para essas pessoas. Nós já temos mais de 10 mil casos
feitos desse tipo de atendimento, desse tipo de profilaxia, e com base nos dados disponíveis,
daí um cálculo complicado, nós temos uma estimativa de termos evitado até 260 casos, 260
pessoas que se contaminariam com HIV foram preservadas deste tipo de situação, mais uma
vez respondendo aos senhores o que temos feito.
Lembrar que há doenças que não há nada que se possa fazer, não há como evitar como
“Herpes”, não há como evitar essa infecção. Infecção pelo HPV não há como evitar. Hepatite
C não há como evitar e portanto, na há só um papel na emergência, é um papel na emergência e no seguimento desses casos no serviço de saúde.
A questão também que gostaria de destacar para os senhores rapidamente, e a questão
da anticoncepção de emergência, medida crítica para que crianças e adolescentes e mulheres
adultas não se vejam grávidas, em situação de violência sexual. Aqui eu incluo sim as crianças porque tratamos como criança até quem tem 12 anos de idade, segundo o estatuto da
Criança e do Adolescente, e nós temos meninas de 10, de oito, de sete anos sofrendo violência sexual que já tiveram a primeira menstruarão e portanto, não é infrequente que a gente
receba no nosso serviço, meninas de 10 e 11 anos grávidas do pai biológico, do padrasto, de
vizinho e assim por diante.
A anticoncepção de emergência nesse sentido é uma medida crítica para evitar essa
gravidez forçada e absolutamente indesejada. Não há quem pudesse desejar estar grávida
de uma circunstância como essa, e isso nós fazemos hoje com medicamentos extremamente
seguros, extremamente simples, que nós chamamos de progestágenos, principalmente aquela forma superior, o progestágeno exclusivo.
Só para os senhores terem uma idéia, de cada mil casos de gravidez que ocorreriam
em situações de violência sexual, se nós usarmos anticoncepção de emergência dentro das
primeiras 12 horas, e aí a palavra emergência é absolutamente factível, nós conseguíamos
evitar de mil gestações que ocorreriam, 995. A anticoncepção de emergência usada precocemente, ela é altamente eficaz para evitar esses casos de gestação, e ela tem efeitos até o
quinto dia da violência sexual.
Claro que aqui a taxa de proteção é pequena, serão só 30% dos casos que serão protegidos, mas é muito importante essa proteção dos 30 por cento.
Essa ocorrência tem que ser comunicada ou a mulher por própria conta utilizá-la que já é
um fenômeno que a gente já encontra hoje.
Difundir esse conhecimento também tem dado às mulheres a oportunidade de quando
recebem negativas de serem atendidas em serviços de saúde, de buscarem por própria conta
esse medicamento e evitarem a gravidez. Também é uma situação interessante. Mas tem
que chegar ao serviço de saúde dentro desse prazo. Se ela chegar no 6º dia já não tem o que
oferecer a ela, a não ser aguardar e ver o que vai acontecer nessas circunstâncias. De toda
forma é muito eficiente. Nós já fizemos mais de 9 mil atendimentos em situações de anticoncepção de emergência e a nossa estimativa com os dados disponíveis é de ter evitado quase
500 gestações decorrentes de violência sexual. São quase 500 mulheres, crianças e adolescentes que não tiveram que experimentar o pesadelo da gravidez decorrente da violência
sexual.
Aqui eu peço permissão aos senhores e fico a disposição se quiserem mais informações,
de que não é mais possível que se possa levantar a hipótese que a anticoncepção de emergência seja abortiva, micro abortiva. Eu declaro aos senhores com absoluta convicção: Não
existe evidência cientifica que sequer coloque sob suspeita o mecanismo de ação de anticoncepção de emergência. Ele age sempre antes do encontro do óvulo com o espermatozóide,
e essa discussão tem sido por vezes colocada. É uma discussão absolutamente tola que não
obedece a nenhuma lógica cientifica.
Há quem não goste desse fato e eu lamento aqueles que não apreciam esse fato, mas
não existe evidência cientifica de que a anticoncepção de emergência seja abortiva.
E para terminar, os casos de gravidez em decorrência de violência sexual. Por a maior
parte das pessoas que sofrem violências serem jovens e por muitas vezes não estarem utilizando método anticonceptivo no momento da violência, terminará muita gente em situação
de gravidez decorrente de violência sexual. De 6 a 12% dessas pessoas que foram expostas
ao risco e chegaram ao serviço de emergência, só 12% receberam anticoncepção de emergência como forma de proteção.
Aqui cabe lembrar que o Art. 128 Inciso II da Lei 2848 do Código Penal Brasileiro, desde
1940 estabelece como claro que não se pune o aborto praticado por médico quando não
há outro meio de salvar a vida da gestante, aquilo que nos compete, e quando a gravidez
resulta de estupro o aborto é procedido no consentimento da gestante, ou quando incapaz,
o seu representante legal. É portanto, um direito da cidadã brasileira decidir se quer ou não
permanecer com uma gestação do próprio pai, ou do tio ou daquele autor de violência sexual desconhecido.
O simples ignorar esse direito das mulheres tem produzido efeitos bastante impactantes.
Quando as mulheres tem os seus direitos desrespeitados e o acesso só serviço de saúde a
elas é negado, as mulheres decididas a interromper a sua gestação procuram pelo abortamento inseguro, que mata neste país, dia sim dia não, uma mulher nessa circunstância.
É responsabilidade do serviço de saúde dar respostas a essas questões e o Hospital Pérola
Byngton tem dado essa resposta também. Já temos mais de 705 abortos, estamos chegando
a quase 800 abortos legais realizados nesse período, de situação de violência sexual. Para
o conhecimento dos senhores, quase 30% dos casos atingem crianças e adolescentes. Não
temos nenhuma complicação médica relevante nesses 15 anos, o que nos permite dizer que
temos cumprido com o objetivo e com aquilo que a sociedade esperava de nós de oferecer
esse abortamento dentro de condições éticas, dentro das condições de obedecer ao ordenamento jurídico do país, mas principalmente dentro de condições seguras.
Os aspectos psicológicos já foram ditos pela Dra. Dalka.
Quero só mostrar uma coisa aos senhores e as senhoras que é a questão da qualidade de
atenção.
Eu fico me perguntando qual é o rumo, qual é o objetivo, o destino que a gente pretende
ter, se reunindo e oferecendo um pouco do talento dos senhores e das senhoras, ou de cada
um de nós para essa questão.
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Aqui eu gostaria de mostrar algo que não é relativo a São Paulo. Isso é para o país. É uma
pesquisa recente onde foi requisitado as Secretarias Municipais de Saúde, de várias cidades
brasileiras, a informação se elas tinham ou no, serviços para cuidar de pessoas em situação
de violência sexual.
Olha que interessante. Haviam quase 200 Municípios com mais de 100 mil habitantes,
isso dá 85,9% dizendo que tem sim, que estão equipados e prontos para atender essas
situações. E 500 Municípios com menos de 100 mil habitantes, isso dá 87% disseram a
mesma coisa. É interessante que parece que os Municípios menores são mais bem preparados.
No cômputo geral, de 690 , quase 700 Municípios brasileiros, 88% disseram que tem uma
rede de assistência preparada para atender e encaminhar os casos de violência sexual identificados, ou afirmaram que contam com unidades especiais para fazer isso.
Por favor, vamos então todos embora, que nós não precisamos de absolutamente nada,
nós estamos perfeitamente preparados a ponto de ensinar países europeus como se organiza
essa assistência.
Muito bem, vamos passar adiante. Mas aí começamos a perguntar especificamente aos
senhores, o que os senhores fazem. Eu estou realmente cansado de ouvir dizer de serviços
como “eu prestei acolhimento”. Acolhimento tem que ser prestado no posto de gasolina,
acolhimento é uma condição humana que qualquer ser humano que atendesse uma criança,
uma mulher ou uma adolescente nas circunstâncias que sofreu abuso sexual, é impossível
imaginar que não se oferecesse acolhimento.
Mas o que mais o senhor fez? O senhor, por exemplo, fez profilaxia da gravidez? O senhor
fez alguma coisa para evitar que essa adolescente não engravidasse do próprio pai?
E aí 47% falaram: Não, meu serviço é uma referência, mas eu não faço anticoncepção de
emergência, porque eu não tenho medicamento.
60% falou que não tem o medicamento. Estranho, porque o Ministério da Saúde fez um
esforço homérico para que toda cidade desse país recebesse o medicamento. Como o senhor
não recebeu?
Isso não é explicável dessa forma. 28% não fazem prevenção daquelas doenças que são
possíveis de serem prevenidos e o motivo é porque não tem o medicamento.
É interessante que qualquer posto de saúde tem Benzetacil, tem aqueles medicamentos
que eu mostrei para os senhores e as senhoras. Isso não é verdadeiro. Essa é uma alegação
que não corresponde à verdade do serviço de saúde brasileiro. Quase 50% falaram que não
fazem a prevenção de hepatite B.
É estranho porque a gente organiza centros de atendimento para imuno-biologicos, atende a tudo o que se pede. Como não tem medicamento?
52% dizem que não fazem a prevenção do HIV e a metade que não faz diz que não faz
porque não tem acesso a medicamento. Como não tem acesso a medicamento? Digam-me,
os senhores e as senhoras, qual o serviço do Estado de São Paulo solicitou o CRT AIDS e
esses medicamentos recebeu um não como resposta? Não há, eu garanto aos senhores e as
senhoras. Não há.
72% dizem que não consegue colher o material para identificar o autor da violência e
dizem que não fazem isso porque não tem o material. O material é um cotonete. É possível
acreditar nisso?
40% dizem que não fazem o seguimento depois do atendimento, não fazem o teste HIV
depois e um estupro. Sabem por quê? Não dá nem para explicar o porquê, porque a alegação é desconhecida.
56% não fazem nenhum acompanhamento. Acompanhamento que aqui foi descrito pela
Dra. Dalka como crucial, para reconduzir os caminhos de recuperação dessas pessoas. Sabem
por quê? Eu não tenho nem como dizer o porquê. Não tem nem como alegar o porquê.
28% sequer informam a mulher sobre direito de quando grávida, o direito que a elas é
garantido por lei de poder acessar o abortamento legal. Eles dizem que não tem capacitação
para falar isso. Como que é? O senhor não tem capacitação de falar para pessoa que ela está
grávida, que é direito dela buscar um serviço de saúde que interrompa a gravidez? O senhor
precisa de um curso especial para isso?
37% não sabem informar se na sua cidade tem um serviço para atender ao abortamento
previsto por lei.
6% se recusam a dar essa informação.
31% declaram que fazem tudo, menos o abortamento. Quando a adolescente tiver uma
situação tão grave como essa, a regra é: abandone-a a própria sorte e não cumpra o seu
dever de serviços de saúde estabelecido por lei.
25% declaram que incluem seus serviços atenção ao abortamento.
Só que na prática, apenas 1,4% dos serviços deste país fizeram de fato atenção a esse
tipo de situação nos últimos 14 meses.
Portanto, o que se espera, se os senhores me permitem lançar essa pergunta, o que espera quem sofre violência sexual, desta Comissão Parlamentar de Inquérito, das senhoras e
dos senhores?
Reproduzir esse tipo de qualidade de atendimento eu acho que não é mais algo que nós,
enquanto sociedade, possamos permitir. Mas eu tenho certeza de que se espera muito dos
senhores e das senhoras.
E eu espero muito dos senhores e das senhoras. E eu fico sempre a critério da colaboração daquilo que os senhores e as senhoras necessitarem dentro dessa árdua, difícil, mas
importantíssima tarefa que essa Comissão Parlamentar de Inquérito tem.
Muito obrigado pelo privilegio e pela atenção dos senhores e das senhoras. (Palmas)
A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão. Eu só
gostaria de reivindicar que eu abri mão de fazer perguntas a Dra. Dalka e eu gostaria apenas
de fazer duas perguntas ao Dr. Jefferson e depois eu passo a palavra a V. Exa.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Fique a vontade.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Dr. Jefferson eu quero agradecer por aceitar o nosso convite, pela sua participação aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito.
O senhor disse que o Hospital Pérola Byngton é um hospital de referência para a mulher.
Nos casos de atendimento de crianças, meninas e adolescentes, o que o hospital tem como
uma mesa para atendimento ginecológico, aparelhos especializados para esse atendimento?
Ao longo desses anos, esse tipo de adaptação foi feito no hospital, ele sofreu a essa intenção, ou o hospital ainda luta contra essa necessidade?
E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito do trabalho de coordenação psicológica no atendimento das vítimas e também das suas famílias.
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – Não pode falar que eu não vou responder a pergunta? Passei a semana inteira falando para mim mesmo que ninguém ia perguntar essas coisas para
mim. Não vão me colocar numa situação difícil, mas eu sabia que não teria toda essa sorte.
Olha, para responder a sua pergunta, eu queria fazer antes duas colocações, se o senhor
me permitir.
Tem muita coisa que eu posso não ser a pessoa correta ao senhor, para dar informações
precisas. Gostaria de lembrar aos senhores e as senhoras que eu estou aqui como coordenador de serviços, eu não represento a Secretaria de Estado de Saúde, não estou falando por
ela, e tudo aquilo que eu mostrei aqui, não necessariamente tem que ser uma opinião com-
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partilhada pela Secretaria do Estado de Saúde. Estou aqui como um técnico e coordenador
de serviço.
O que eu posso dizer aos senhores e as senhoras que eu trabalho com uma equipe que
eu tenho uma admiração imensa, porque são pessoas que tem feito um esforço realmente
muito grande, para prover as pessoas que estão nessas circunstâncias da melhor qualidade
de atenção possível.
Não há psicólogo no nosso grupo, não há assistente social, não há médico que tem feito
além daquilo que eu esperaria do seu dever e da sua responsabilidade, como profissional e
como servidor público. Eu não teria um elogio suficientemente grande para fazer a todos eles
aqui. Mas esse é o único elogio que eu posso garantir que eu posso fazer aqui.
Nós temos feito todo o possível para vencer as dificuldades cotidianas ou não.
Segundo, como quem pesquisa, quem trabalha e quem tem um enorme compromisso com
esse tema, certamente, eu sempre gostaria de ter mais recursos e mais condições do que eu
tenho. Eu gostaria de ter um pouco mais. É natural de quem trabalha e tem envolvimento
nessa área. Pode ser que aquilo que eu considere como crítico para mim, possa apenas ser
considerado um preciosismo de solicitação por outras pessoas.
Portanto, é um pouco complicado discutir essas questões, mas perguntas objetivas tem
que receber respostas objetivas.
E sua pergunta foi se nesse decorrer do tempo o hospital foi adaptado para receber as
crianças, e a resposta é não, que é a única resposta correta e honesta que eu posso dar aos
senhores e as senhoras.
O Hospital Pérola Byngton é um hospital de ginecologia. Não atende a ginecologia cotidiana, atende só complexidades em ginecologia como câncer de mama, câncer de ovário,
reprodução humana. Então são todas áreas sub-especialidades da ginecologia e nós somos
uma dessas sub-especialidades.
Quando nós começamos a atender mulheres adolescentes há 15 anos, começaram a
aparecer as crianças. E as crianças, naquele momento não havia a quem a gente pudesse
compartilhar essa responsabilidade de atenção. Então a nossa equipe foi desenvolvendo
protocolos específicos para crianças, como aqueles que os senhores viram, que foram desenvolvidos por ginecologistas e não por pediatras e nós fomos, enfim, alcançando condições de
equipe para atender a esses casos.
Não necessariamente a instituição acompanhou todas essas questões. Então se o senhor
me perguntar um local específico para as crianças poderem ficar, não há. As crianças têm
um brinquedoteca para poderem ser mais bem acolhidas? Nós não temos. As crianças têm
uma enfermaria específica para elas? Não. Nós temos nutrição específica para essas crianças? Não.
Outro dia eu tive dificuldades anestésicas com essas crianças. Eu não tinha um equipamento para anestesiá-las numa situação de emergência. Essas coisas acontecem. O hospital,
não necessariamente seguiu esse caminho.
Hoje nós temos tentado discutir isso com a Secretaria do Estado da Saúde, para eles
tomarem uma decisão. Ou o hospital é bem cuidado e preparado para receber metade dessa
clientela, que já são mais de metade dos nossos atendimentos, ou é o momento da gente
encontrar um local mais bem preparado para atender a essas crianças.
Eu volto a dizer, eu não tenho uma brinquedoteca para elas, realmente eu não tenho. Eu
tenho profissionais da psicologia com uma experiência que eu acho que poucos tem. Tenho
servidores sociais, que realmente fazem um trabalho excepcional com essas crianças e médicos também. Mas eu não tenho uma (ininteligível) para elas. Eu gostaria muito de ter e ficarei muito feliz o dia que elas puderem ter.
O que eu tenho para elas são esses protocolos, tenho atendimento técnico, profissionais
que dedicam suas vidas a isso, e nenhuma criança que nos procura, eu garanto aos senhores
e as senhoras, nenhuma nunca em nenhuma hipótese recebeu um não na nossa porta. Se
os outros hospitais que podem fazê-lo que são pediátricos e não o fizeram, essa não é uma
questão que me caiba comentar. Quando elas chegam aos nossos serviços , ali elas serão
atendidas. Não temos uma sala , mas a gente vai dar um jeito de cuidar com os recursos que
a gente tem.
Eu sei que não é o ideal, mas pior seria se elas não tivessem recebendo apoio algum. Se
os senhores me perguntarem para quem eu encaminho, se os senhores me derem uma referência de um hospital pediátrico que vai receber os nossos casos, claro que eu encaminho.
Vou sentir muita falta dessas crianças, mas claro que a gente encaminha. O fato é que o
hospital não recusa esse atendimento, e eu acho que ele não pode ser criticado por isso, e o
hospital nunca abandona suas crianças e nem devolve essas crianças ao autor da violência.
O hospital nunca vai devolver à cama do autor da violência, uma criança ou uma adolescente em situação de violência sexual. Ele interna, ele mantém-na sob a sua tutela, ele chama
as autoridades competentes, ele faz todos os esforços, mas o nosso serviço nunca devolveu e
nunca vai devolver à cama do autor da violência, qualquer criança, qualquer mulher ou adolescente que esteja sob a nossa responsabilidade.
A pergunta do senhor é muito delicada. Eu gostaria de ter um monte de coisas, Deputado, mas eu não tenho. Mas a gente tem feito tudo o que a gente pode, com aquilo que a
gente tem e temos aguardado que as autoridades competentes possam olhar por isso, e dar
caminhos melhor a todos nós, oferecendo a nós condições de atender, ou a quem nos diga a
quem a gente pode referenciar esses casos.
A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Haifa Madi.
A SRA. HAIFA MADI – PDT – É que eu tenho agora uma Comissão da Fiscalização e
Controle e eu preciso correr. Parabenizar o Dr. Jefferson, foi muito boa a sua palestra, pode
esclarecer todas as minhas dúvidas, eu gostei muito. Apesar de algumas fotos muito fortes que foram apresentadas aí, eu só tenho uma pergunta e desculpa, que eu não consigo
entender. Eu como mãe, filha, esposa, eu fui criada ouvindo que sempre temos que respeitar
o próximo, somos cinco irmãos, eu tenho três irmãos e sempre respeitaram a figura do meu
pai. O pai ele tem que proteger, ele tem que nos defender e como um pai pode fazer isso
com a sua própria filha? Transmitir essa doença e abusar dessa forma?
Minha pergunta é, e muitos até fazem e eu não sei se há resposta. Esse pai, eu falo o pai
porque os números mostram que o autor maior é o pai ou padrasto, ele é doente ou é criminoso?
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – Ele é doente, ele é criminoso e ele é mais uma lista de
coisas que eu poderia acrescentar para senhora, e algumas delas eu não poderia acrescentar
para senhora, porque estamos aqui num ambiente que não me permite acrescentar.
A pergunta da senhora é muito, mas muito, muito importante. Se a senhora me permitir
assim comentá-la, porque a gente está ainda discutindo uma coisa tão simples, que não
deveria ser mais motivo de discussão.
É evidente que uma pessoa que possa praticar esse ato com a sua filha, tem problemas,
é claro que essa pessoa tem problemas. Aliás, não é só com a própria filha, é com a filha
também de quem eu não conheço. É claro que tem problemas. Quem pode praticar um mau
desse tamanho para outra pessoa, é evidente que tem problemas. Quem tem desejos por ter
relações sexuais com crianças sofre de pedofilia que é uma situação que pode até ser classificada como doença, até por código de classificação internacional. É claro que tem, evidente
que tem.

São Paulo, 120 (239) – Suplemento – 29

Agora eu não estou entendendo qual é a dificuldade da sociedade compreender que essa
condição, não está eximindo essas pessoas de serem responsabilizadas pelos atos que estão
promovendo.
Eu quero entender, porque que agora, um Juiz da Justiça do Trabalho num Estado do
norte do Brasil que eu esqueci agora qual é, na hora que se descobre que ele vem cometendo atos de abuso sexual há anos com pessoas daquela cidade, como ele é capaz de ser juiz
durante o dia, e ao final da tarde ser abusador sexual. Eu quero entender como ele divide
essa personalidade dessa forma.
Como é que pode médicos conceituados dessa cidade, estarem presos por abusarem
sexualmente de mais de 60 ou 70 mulheres em condições de anestesia.
Como pode alguém que gerenciava um serviço de pediatria de um hospital público do
Governo do Estado de São Paulo, hoje cumpre pena por abusar sexualmente, pediatra abusando sexualmente daqueles que são seus pacientes.
Eu quero entender como é que a gente pode admitir que no cotidiano eles podem ser
pediatras, prescrever, fazer trabalhos científicos, fazer transferências de embriões de reprodução assistida, mas na hora que se descobre que comete abuso sexual, eles não são mais
nada disso. Eles não são mais Juízes, eles não são mais policiais que cometem suicídio quando são descobertos, não são mais médicos, advogados. Aí eles são “doentinhos”.
É evidente que existe um problema com essas pessoas, e é evidente que a gente não tem
que ter uma política de vingança, de morte ao autor da violência. A gente tem que cuidar
dessas pessoas, eles tem problemas. E talvez nunca tenham cura. Se talvez nunca tiverem
cura, está na hora de pensar se eles podem ou não voltar ao convívio das pessoas. Se não há
mais possibilidade de convívio, vamos entender que isso é um fato e vamos tentar encontrar
uma alternativa para isso. Agora soltar alguém que no dia seguinte mata cinco a dez meninos, porque ignora laudo dos especialistas, porque algumas pessoas se sentem mais poderosas e mais conhecedoras do que Deus, e assim se sentem para tomar decisões.
Não é mais possível. Não dá mais Deputada, para gente admitir que botar na cadeia por
dois ou três anos vai resolver o problema privar da liberdade.
“O senhor ficou privado da liberdade e vai pensar no que o senhor fez, o senhor não vai
mais abusar de crianças e nem vai ter vontade de ter relações sexuais com uma menina de
três anos”.
Está na hora da gente ter uma mínima lucidez sobre isso.
Então, se a senhora me permitir de novo, a sua pergunta é muito importante. Essas
pessoas têm problemas sim, e como Dra. Dalka mostrou, uma maneira de classificá-las, há
outras também, não existe um autor de violência, existem múltiplos autores com motivações
completamente diferentes, e o único deles que a gente consegue lembrar é aquele que tem
uma doença mental tão severa, que não sabe nem o que está fazendo. Aquele que tem uma
doença mental que acha que quando está matando num ato de violência, está mandando
para Deus. Está alucinado. Essa pessoa não pode nem se responsabilizar porque ele é um
doente. É diferente.
Agora, aquele que é Juiz de dia e pedófilo à noite, dizer que ele não pode ser responsabilizado. Porque ele não poderia?
Então vamos ser claros. Enquanto a gente permitir que isso aconteça, enquanto a gente
tolerar a violência sexual, essa situação selvagem vai permanecer. Foi mostrado aqui pela
Dra. Dalka que menos de 5% daqueles casos que vão para juízo recebem condenação.
Então eu queria saber por que vocês estão surpresos de 90 a 95% dos casos não quererem chegar ao conhecimento de ninguém?
A senhora já viu numa festa alguém comentando como foi horrível aquelas horas que
viveu num sequestro relâmpago? Ninguém se constrange em dizer como temeu por morrer
naquela hora. A senhora nunca ouvia numa festa alguém falando como foi horrível o seu
estupro para todo mundo escutar?
Isso é intimo demais e quando a gente revela ninguém acredita na gente. Não basta ter
sofrido o estupro, tem que provar. Tem que ter uma marca na cara, tem que ter o esperma na
vagina, o hímem roto, é paradoxal, mas tem que provar.
E se for criança então, criança mente, criança sonha, criança inventa e aí a coisa complicou ainda mais. Está muito difícil e aí a gente quer que essas pessoas venham a confiar na
gente. Elas batem na porta do serviço de saúde, está ali a qualidade de atenção do serviço
brasileiro, Deputada. Está a qualidade da nossa polícia que foi preciso criar a Delegacia de
Defesa da Mulher, tamanha a falta de capacidade e adequação dos distritos policiais.
Então tudo isso tem que ser repensado. Agora, autor da violência não poder ser responsabilizado realmente é uma piada de extremo mau gosto.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Quero registrar a presença da Deputada
Célia Leão, conosco aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito e também da Isabel que é
Secretária de Ação Social da Cidade de aparecida do Norte, que está também visitando a
nossa reunião.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão com a
palavra.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Primeiramente cumprimentar o Dr. Jefferson até pela
maneira enfática que a gente percebe que o senhor coloca no trabalho que desenvolve, com
muita convicção, mas ao mesmo tempo com certa dose de indignação, esperando sempre
ter uma melhoria, não só no atendimento, mas um despertar maior da própria sociedade em
relação a isso.
A gente já está apontando aqui para um caminho Sr. Presidente, uma das conclusões
dessa nossa Comissão Parlamentar de Inquérito é exatamente o silêncio da sociedade. A Dra.
Dalka colocou isso de uma forma bastante enfática e o senhor também coloca que o silêncio
é um dos grandes problemas que a gente tem. E eu pergunto até que ponto esse silêncio não
ajuda e é cúmplice dessa violência. Eu sempre tenho me debatido com isso.
Mas eu queria fazer um conjunto de observações para que depois o senhor também
pudesse colocar.
Quando o senhor fala da falta de estrutura que muitas vezes que os hospitais tem, que
os serviços da rede pública de saúde tem, a Cidade de Catanduva na qual eu moro foi objeto
de muitas denúncias sobre casos de pedofilia, ganhou infelizmente notoriedade por causa de
um caso muito triste, aliás, casos muito tristes. Foram muitas crianças que foram vítimas de
um pedófilo ou vários pedófilos e algumas, inclusive, comprovadamente com abuso sexual
efetivo. Eu que acompanhei o caso pude observar que a resposta da rede de saúde local era
muito deficiente, porque não estava preparada para poder dar esse atendimento.
O Centro que vocês têm do Programa Bem me Quer no Hospital Pérola Byngton, essas
questões que eu lhe faço, de que maneira nós podemos regionalizar programas como esse?
Eu não digo colocar um Programa Bem me Quer em todos os Municípios paulistas, mas
pelo menos nas regiões administrativas, para que as vítimas dessa violência pudessem ter
um local para se dirigir. Quando você em uma doença como câncer, que você precisa ir num
hospital especializado de câncer, você também precisa de um local especializado para tratar
as crianças e adolescentes e das mulheres vítimas da violência, abusadas sexualmente e que
as fotos que o senhor trouxe aqui, eu tenho certeza que deve ter muito mais do que isso,
são absolutamente chocante e nos remete a uma decisão que a gente precisa tomar, não só
enquanto autoridade, mas enquanto há cidadãos desse Estado que é o principal Estado do
país, e que precisa dar uma resposta nesse sentido.
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Então, eu queria inclusive deixar como sugestão, Sr. Presidente, para que a gente pudesse
fazer uma visita ao programa do Pérola Byngton. Acho que seria muito interessante, seria
inclusive ilustrativo para todos nós. Nós estamos aqui e esse é o espírito de todos e todas
para contribuir, senão nós vamos ficar num ciclo de o abusador continua abusando porque
ele foi abusado quando criança, e essa criança que está sendo abusada hoje será um adulto
que também tem uma chance grande de se tornar um novo abusador.
Nós não vamos interromper essa reprodução e nós precisamos tratar de interromper isso,
para no mínimo, se não eliminar que seria o tópico nesse momento, mas pelo menos diminuir essa violência sobre aqueles que estão absolutamente desprotegidos, desguarnecidos,
sem o acompanhamento familiar, às vezes. Com famílias também absolutamente vulneráveis
e que colocam as suas crianças em permanente situação de risco de serem abusadas.
Eu reconheço que o abuso se dá em todas as camadas sócias. A gente observa isso pelos
números, pelos casos que acompanhamos, mas nas camadas mais pobres da população esse
sofrimento me parece ser maior. Eu não sei se do ponto de vista estatístico nós temos dados
nesse sentido, mas é isso que parece e eu gostaria que o senhor comentasse.
E pó fim, eu tenho algumas questões que são até do ponto de vista das políticas públicas
que vem sendo adotadas, e o senhor como uma das grandes autoridades nesse sentido, se o
senhor encontra alguma estratégia para descentralizar esse atendimento.
Eu também queria lhe perguntar se o senhor tem conhecimento sobre capacitação. O
senhor disse que no seu programa tem psicólogos que devem ser os mais preparados do
país e eu acredito que sejam, se tem outros treinamentos que possam preparar psicólogos,
assistentes sociais, médicos, enfim, toda essa rede de interdisciplinar que precisa haver no
atendimento dessas vítimas da violência.
Até que ponto também a nossa polícia, já que ela é uma das primeiras a receber essa
denúncia, está preparada para fazer esse atendimento e o que o senhor acha da criança que
o tempo inteiro, quando ela é vítima da violência e o tempo inteiro ela tem que reproduzir
essa denúncia para polícia, para o psicólogo, para o promotor, para o juiz. Isso só aumenta o
trauma que ela já sofreu e cada vez que ela reproduz, ela sofre mais ainda.
Então a gente tem que começar a pensar nisso tudo e eu quero aqui fazer um apelo nessa
Comissão Parlamentar de Inquérito, para que a gente pense com grandeza. A gente não está
pensando aqui com umbigo partidário, a gente tem que pensar com grandeza de que a gente
quer contribuir para melhorar esse atendimento em todo o Estado de São Paulo.
Então eu queria, com base nisso que o senhor pudesse fazer suas considerações.
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – Eu acho que todas elas podem ser resolvidas quase da
mesma coisa. O que a gente precisa é de uma política clara e como lidar com isso.
Isso é um fenômeno que existe, é um fenômeno que a gente criou, a gente permitiu que
chegasse numa situação selvagem que hoje ele chega e a gente precisa ter políticas claras
de saúde, educação, segurança para poder lidar com isso. E não há.
Eu falo novamente que não estou aqui representando a Secretaria de Estado e Saúde, eu
estou na qualidade de técnico, na qualidade de pesquisador, na qualidade de profissional. Eu
vejo muito pouco isso.
De novo, nós vamos mais uma vez fazer serviços , eu acabei de mostrar, nós temos serviços demais para fazer desqualificadamente tudo aquilo que deveria ser feito. Não adianta
mais fazer tipo, conseguimos mais um serviço aqui. Eles não funcionam. Eu acho que está
na hora da gente começar a perguntar quantos casos o senhor e a senhora atendeu no ano
passado. Porque a Dra. Dalka pode vir aqui e mostrar três mil, quatro mil atendimentos, não
com esforço menor do que o nosso certamente. Todos tem feito com muito esforço.
Mas pergunte a Dra. Dalka como está a pressão para atender mais um, mais dois, mais
dez, porque há um monte de serviços que dizem que fazem igual ou muito melhor do que
ela, que não fizeram o atendimento a um caso no ano que passou.
Então eu não acho que esse processo de descentralização possa ser tratado como até
agora foi tratado. Ele foi tratado na maneira, me desculpe pela sinceridade, para criar serviços virtuais, serviços que existem no papel e que não tem tido nenhum efeito para vida das
pessoas.
Eu peço desculpas pela indignação com isso, não é porque os casos terminam vindo aos
meus serviços, porque a gente vai atender a quantos chegarem. Não é por isso. É porque é
muito cruel, cruel demais prometer que eu vou ajudar e não fazer. É cruel demais do autor da
violência, aquela criança sabia o que esperar. Dele ela sabia o que esperar, da gente ela não
podia esperar isso. É uma mentira muito danosa dizer que eu vou atender, que eu vou cuidar
de você e quando chega lá eu não atender.
Catanduva, a senhora me desculpe o seu explícito e a citação de sua cidade, Catanduva
mostrou isso. A hora que a coisa aconteceu, todo mundo que diz que tem serviço e que está
preparado, na hora H falou não.
Eu vi as imagens daquele menininho sim, que ficava desesperado quando via tudo e
como a gente lidou com aquela situação de maneira inadequada.
Aí volta a questão da senhora. Nós não temos políticas públicas, não temos. Mas nós
temos projetos para ligar pontes que não liga nada a lugar nenhum espetacular. Não falta
neste país dinheiro gasto com concreto e falta dinheiro para gastar com ser humano.
E eu que atendo, é muito difícil dizer para senhora, qual é a dificuldade de se respeitar
uma situação dessa, do ponto de vista ético, técnico e legal e fazer esse atendimento?
O que está impedindo um hospital regional, por exemplo, do Estado de São Paulo de prestar esse atendimento se ele é da própria Secretaria do Estado da Saúde, o que o impede de
prestar esse atendimento?
Ele não sabe como usar aqueles protocolos? A gente sabe. É absolutamente possível fazer
aquilo. O senhor precisa de capacitação? Precisa. A gente ajuda. Claro Deputada.
Agora eu estou cansado de fazer curso de capacitação. Eu já reinaugurei o mesmo serviço três vezes. Eles esqueceram que eu fui e eu fui três vezes inaugurar o mesmo serviço
na mesma capital desse país. A última vez eu falei: essa foi a última, eu não vou vir mais
inaugurar esse serviços aqui. Eu não posso falar qual é a capital, porque conta em segredo,
mas eu fui três vezes. Fui dar o mesmo curso três vezes, eu fiz verniz para político três vezes.
Eu envernizei o evento de um político três vezes. Eu não quero mais Deputada. Eu não me
presto mais a isso. Não é possível que eu me preste a voltar à capital de um país três vezes
durante um intervalo de cinco anos. Perder todo esse esforço. Fazer curso não adianta.
Ou a gente tem políticas claras e responsabilidades claramente definidas ou vai continuar
tudo no palavrório, tudo na mentira, tudo nesses dados virtuais, ou vai continuar a Secretaria
de Saúde dizer que está tudo perfeito e não fazendo nada.
E quanto mais grave acontecer, porque aí sim é cruel, quando ela tiver grávida do próprio
pai, agora sim é hora de abandonar de vez essa cidadã. Tira essa cidadã daqui porque ela
não nos interessa mais.
E aí o que a gente houve de como se trata essas meninas grávidas de pai e padrasto a
senhora não queira ouvir. Do que elas são chamadas aos 11 anos. Também, seduziu o próprio
pai. Agora empurra esse lixo, por favor, ao Hospital Pérola Byngton porque lá tem um grupo
de pessoas que faz aborto. É assim que elas são tratadas e é assim que nós somos também
tratados.
Sra. Deputada desculpe, eu sou muito pequeno na minha posição de dizer para senhora,
o que a senhora na sua posição possa fazer. Eu sou um técnico apenas e um médico apenas,
mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu já vi muita coisa ruim, mas nada pior do que o descaso
do Estado.
Nada vi pior do que o abandono do Estado nessas circunstâncias. Isso não precisa ser
assim. Os senhores estão aqui para não permitir mais que seja assim.
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É isso que eu espero do Deputado José Bruno e espero dos senhores e das senhoras, que
um dia o meu trabalho não exista mais.
A SRA. VANESSA DAMO – PV - Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Vanessa Damo.
A SRA. VANESSA DAMO – PV – Eu vou ser muito breve porque eu acho que a palestra
do Dr. Jefferson eu gostaria de parabenizar porque foi muito explicativa, vários pontos foram
mostrados de forma bastante aprofundados e essa sugestão de descentralização do trabalho
é importante. Através de minhas emendas parlamentares, só para colocar uma questão que
não é ligada a pedofilia, a criança, mas ao invés de pegar muitas vezes emendas e direcionar
somente para recursos para asfaltos, para praças e tudo o mais, eu tenho investido em Centros de Referência da Saúde da Mulher em diversos Municípios do Estado de São Paulo.
É um projeto que eu coloquei como prioridade do meu mandato, é uma bandeira que eu
levanto desde a época que eu era Vereadora e agora como Deputada eu continuo.
E eu queria saber do senhor se o senhor acha que é interessante que a gente possa propor aqui a criação de Centros de Referência da Saúde da Criança, fazendo um estudo, um
levantamento nas regiões. Eu faço exatamente assim relacionado à saúde da mulher. Eu faço
o estudo por região e aí elencamos um Município para fazer o atendimento regional.
Só numa parte mais técnica, como o senhor é um especialista, eu tenho ouvido falar
muito sobre castração química, que acontece em alguns países como nos Estados Unidos,
que é injetar medicamentos no pedófilo para que ele não tenha mais a libido, que consequentemente é entendido em alguns países que isso pode acabar com o abuso sexual, seja
contra crianças, mulheres.
O que o senhor acha dessa castração química? É um caminho ou não é? É algo equivocado? Eu queria ouvir um especialista falando sobre a castração química.
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – Se a senhora perguntar a dez, vai ouvir dez opiniões diferentes, então se prepare para escutar a todas. Então vou começar pela última pergunta que é
mais fácil de responder.
Não acho que esse seja o caminho. Acho que esse é um caminho... Também não digo
que isso seja um absurdo completo, porque muita gente fia chocado quando eu digo isso. A
castração química talvez não seja um absurdo total. Acho que pode existir uma situação ou
outra, muito pontual, muito específica onde isso fosse em determinadas situações altamente
específicas, muito bem avaliadas, algo complementar.
Mas imaginar que essas pessoas precisam ser castradas quimicamente, a mim me parece
ser bem distante daquilo que possa ter sucesso, se é aquilo que gente necessita. Mas é algo
para ser melhor discutido.
Os Estados Unidos tem essa prática, e a gente pode contrapor essa prática a uma série de
outras formas de cuidar do autor da violência, que tem tido resultados tão bons ou melhores,
sem castrá-los quimicamente. Tentar utilizar uma droga para mudar alguma coisa que vai
muito além daquilo que uma droga pode fazer, não me parece ser o caminho. Mas eu não
sou um especialista de cuidar dos autores de violência. Sou especialista em cuidar de quem
sofre essa violência.
E aquilo que a senhora diz eu acho que vai de encontro aquilo que, me desculpe ter
colocado de maneira tão dura, há que ter políticas públicas sim e políticas públicas têm sido
construídas. Eu espero não ter deixado aos senhores e as senhoras uma ideia absolutamente
errada a respeito do Estado de São Paulo. Se existe um Estado nesse país que conta com os
mais avançados instrumentos de iniciativas e com as melhores condições hoje, é o Estado
de São Paulo sem dúvida nenhuma. Não compare os senhores e as senhoras São Paulo com
qualquer outro Estado. São Paulo é o lugar que tem o maior número de serviços instalados
e funcionando, não serviços virtuais. São Paulo desenvolveu as mais importantes iniciativas.
Foi em São Paulo onde foi atendido pela primeira vez o atendimento ao aborto previsto em
lei neste país, por iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. São Paulo tem um histórico
pioneiro, inovador e muito responsável, mas ainda não é suficiente e é muito desorganizado,
tanto que a gente não dá conta de todas essas situações, e em parte é essa a razão para
estarmos aqui.
Políticas públicas tem sido desenvolvidas de maneira exemplar. Este país durante décadas
experimentou Ministérios e Ministérios de Saúde que jamais deram atenção as situações de
abortos previstos por lei e a situações de violência sexual. É de tempo muito recente que o
Ministério da Saúde criou a primeira norma, que é uma política pública, que é um marco
importantíssimo para todos nós para que os serviços de saúde sejam norteados nesse tipo
de atenção. Para que os senhores tenham uma ideia, a primeira norma técnica é do ano de
99, em 2009 completamos 10 anos de uma norma técnica que a gestou nesse país que ainda
não sabe que existe e que se faz um esforço enorme para fazê-lo.
Eu sou um colaborador do Ministério da Saúde e tenho colaborado com várias instâncias
do Ministério, mas principalmente, com a área técnica de saúde da mulher e com o programa
de AIDS nesse sentido. Eu sou testemunha do esforço que o Ministério da Saúde tem feito
num país desse tamanho. Sou testemunha do esforço do Ministério da Saúde de lutar contra
o Estado, que há mais de 10 anos tem sido, para dizer a palavra correta, de certas maneiras
pressionados para conseguir formar o primeiro serviço no Estado todo, porque a cidadã
daquele Estado, seja em qualquer idade, se ela precisar de atendimento ela tem que mudar
de Estado. Aquele Estado é incapaz de oferecer um centro de atenção, que faça pelo menos
acolhimento, Deputado José Bruno. Pelo menos o acolhimento. Não vou te dar nada, mas
pelo menos eu vou te ouvir. E o Estado é incapaz de oferecer.
E esse mesmo Estado é incapaz de oferecer também o primeiro centro de reabilitação
para o autor da violência.
Eu quero entender qual é a lógica perversa desse tipo de posição. O Estado de São Paulo
não está nessa situação e o Estado de São Paulo é exemplo para todo país. O que tem sido
desenvolvido aqui nesse Estado, eu tenho levado para países como Colômbia, Argentina,
Equador, Chile, Uruguai, Nicarágua, Bolívia, eu tenho compartilhado as nossas normas. As
nossas iniciativas com muitos países.
A norma técnica de atenção a violência na Cidade do México é praticamente uma repetição da norma que a gente desenvolveu junto com o Ministério da Saúde. Isso é uma alegria
para todos nós, mas é também triste ver que outros países podem aplicar as nossas normas e
a gente ainda não consegue aplicá-las nos nossos Municípios.
É preciso parar para entender que precisa de recursos sim. Então a ideia da senhora de
produzir Centros de Referência e realmente dotá-los de condições de fazer isso, é o caminho
sim.
Eu não compartilho com a ideia, deputada, de que amanhã nós vamos dar um curso
grande longo para representantes de todos os serviços e daqui a um mês todos nós estamos
capacitados a atender. Isso não é verdadeiro. Eu já vi isso varias vezes e isso não funciona. O
que funciona é começar a criar, do ponto de vista estratégico, regional, tanto na cidade como
na região metropolitana de São Paulo como do Estado, Centros e Referência que comecem
de fato assumir, em todas as complexidades e atenções, e vão depois, gradativamente, democratizando essas informações, criando uma cultura no seu entorno.
É muito difícil dizer que uma cidade de 4 mil habitantes terá todos esses recursos para
fazer uma assistência de hoje para amanhã. Eu também não espero milhares de caso, mas é
preciso haver na região daquela cidade ou daquele grupo de cidades pequenas, um Centro
de Referência. Nós temos hoje no Estado, do ponto de vista da área de saúde, de determinar,
não posso fazê-lo porque não estou em condições de representá-lo aqui o Secretário ou seus
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técnicos que poderiam responder sobre isso, mas temos hospitais regionais estrategicamente
distribuídos por todo o Estado de São Paulo, que poderia ser um ponto de partida para se
reproduzir isso que está sendo feito no hospital.
É preciso um ginecologista, sempre há. Eu não me considero um ginecologista melhor do
que outro, eu não vejo porque eu deveria sê-lo. É preciso de um psicólogo, geralmente há. É
preciso de assistente social, geralmente há e os valores que são pagos, os senhores conhecem muito bem, isso não é nenhum grande problema para o Estado de São Paulo, porque
são valores realmente bastante pequenos. É preciso de um espaço físico mínimo. Os senhores
estão convidados a nos conhecer e eu vou morrer de vergonha se vocês verem como está o
piso e as paredes do hospital, mas não são as paredes que atendem as crianças e a gente vai
levando. Mas enfim, eu preciso do espaço físico, preciso dos medicamentos que estão todos
disponíveis. Preciso ter um protocolo. O Ministério da Saúde tem atualizado esse protocolo
constantemente e o protocolo do Estado de São Paulo está sempre à disposição de quem
quiser compartilhá-lo. E é preciso que exista um gestor que de alguma importância, nem que
seja a mínima, para se cuidar disso.
O que falta para nós fazermos? Desculpe Deputada, mas eu quero ser mais objetivo. O
que nos falta para fazermos isso? O que impede que um serviço de saúde hoje, que tenha
essas condições, que todos os têm, tirando as unidades de saúde com as suas deficiências,
mas o que impede que a gente preste esse tipo de atendimento? O que impede uma grande
universidade em São Paulo, que é mantida com o dinheiro público do contribuinte deste
Estado, inclusive daquela que sofre violência, o que impede que essa universidade ofereça
esse tipo de atenção? Por acaso não estão lá os mais importantes e os mais qualificados profissionais/ Por acaso essa universidade não dispõe dos medicamentos e de recursos?
São decisões políticas que a gente tem que tomar. Portanto, se senhora disser que vai
fazer esse Centro de Referência e quer um apoio, eu já levanto a minha mão e apóio a todos
os Centros de Referência que a senhora quiser fazer, no sentido de realmente cumprir com
a sua função de referência. Porque ganhar o nome de Centro de Referência, não acho mais
que seja possível permitir, ser um Centro de Referência desde que eu não faça nada que seja
de referência. Se o senhor é um Centro de Referência, vamos estabelecer quais são as políticas públicas de interesse das pessoas e vamos cumprir com essas políticas públicas, porque
senão não tem o direito de ser um Centro de Referência.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem nobre Deputada Célia Leão.
A SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – De forma bastante breve até pelo adiantadíssimo do
horário aqui dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, primeiro eu quero agradecer a V. Exa. Presidente por nos passar a possibilidade da palavra, eu queria dizer, além
de cumprimentar todos que estão aqui no recinto, Deputadas e os assessores. Eu sou na
qualidade de suplente, de substituta nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, a Deputada
Analice Fernandes que é do meu partido saiu, portanto eu me sinto na possibilidade de pedir
a palavra e o Presidente ainda me deu. Muito obrigada.
De forma muito rápida Dr. Jefferson, eu não tive o privilégio de ouvir a Dra. Dalka porque
eu estava em outra atividade de trabalho aqui na Casa, mas tive o grande presente, se a
gente pode chamar assim, de ouvi-lo. Grande presente no sentido do conhecimento e não da
tristeza e da miséria humana que a gente assiste, não só pela exposição do senhor, mas por
aquilo que, lamentavelmente acontece no dia a dia.
Eu fico muito mais estimulada, porque a própria Deputada Beth Sahão disse que essa
Comissão Parlamentar de Inquérito, nenhuma Comissão deveria ter, mas de qualquer forma
nesse mundo democrático, muitas vezes, acaba acontecendo, mas essa Comissão Parlamentar de Inquérito não pode ter umbigo partidário. E se ocorrer ou se ocorresse seria um
crime para o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito e tenho certeza que todos aqui
comungam com esse sentimento.
E por isso também fico muito mais a vontade para dizer, que quando o senhor se referiu
a Estado instituição nacional ou Estados Federativos, na hora que o senhor falava, eu tinha
comigo o sentimento, que só veio corroborar com sua fala recentemente, nos últimos minutos, e que São Paulo não estaria, ou estaria muito diferente de outros Estados da nação e
sem aqui fazer referência a nenhum deles, de norte a sul deste país. Claro, nós somos o carro
chefe de todas as situações do Brasil, isso nos dá orgulho também e nos dá mais responsabilidade. Eu penso que uma Comissão Parlamentar de Inquérito em São Paulo, não é que ela
é melhor, mas ela tem uma responsabilidade maior do que uma Comissão Parlamentar de
Inquérito num outro Estado menor, do norte e nordeste desse país, pelas condições que a
gente conhece, da vida do brasileiro em diversas regiões.
Então eu fico muito mais animada de saber que o nosso Estado, independente da questão
político partidária, tem esse avanço embora aquém daquilo que deveria ser, e é por isso que
existe o trabalho do senhor, da equipe do Bem me Quer, da Comissão Parlamentar de Inquérito e de tantas outras pessoas de bem.
Eu queria registrar ainda na minha fala, de forma muito rápida, que os números que o
senhor mostrou, nos chama muito a atenção. Lógico, tudo aquilo que o senhor mostrou e
também aquilo que a Dra. Dalka mostrou ainda mais números expressivos de toda essa situação, que depois eu vou querer pegar com o Presidente e com a Secretaria.
Esses números nos reportam, e aqui foi feita a pergunta pela Deputada Haifa Madi, aqui
nós somos o legislativo e não somos o Judiciário, portanto, não cabe a nós jamais julgar, a
não ser em sentimento pessoal, humano de cada um de nós.
Mas de qualquer forma eu tenho um pouco da minha visão, que não sei o quanto serve
para sociedade, não tenha dúvida que essas pessoas tem problemas, senão obviamente
não teriam feito o que fizeram e continuarão fazendo, mas para mim está absolutamente
claro a responsabilidade das pessoas. Às vezes, eu digo que a gente não tem que encontrar
o culpado, mas tem que achar o responsável. E nesse sentido, para mim, independente dos
tratamentos que devam ser feitos, soa pessoas criminosas e tem que pagar pelo seu crime.
Independente da situação, da história, da família, questão sócio econômica, isso é uma
avaliação absolutamente pessoal.
E fiquei feliz também de ouví-lo pela forma como disse a Deputada Beth Sahão, indignado, porque na vida da gente perdemos muitas coisas, às vezes, até a vida de pessoas queridas. Podemos perder muitas coisas, mas o que eu penso é que nós, cidadãos, seres humanos,
pessoa humana, não podemos perder é a nossa capacidade de indignarmos. Porque o dia
que perdermos essa capacidade, pode apagar a luz e sair porque não tem mais nada para
fazer.
Se as coisas que acontecem a nossa volta não nos indignar, e não nos trouxer a discussões como essa ou tantas outras, o mundo vai ficar igual para pior. Só vai melhorar com as
nossas ações.
A minha pergunta tem a ver com isso, por isso eu quero dizer que eu sou cristã, sou casada com judeu, portanto, a gente vive e entende um pouco as diferenças, inclusive culturais
e religiosas, e respeita, não tenho dúvida de que Deus existe na nossa vida, mas também
tenho certeza que Ele não vai deixar que 7 bilhões de habitantes do planeta, Ele faça sozinho
por todos nós. É a ação da mão humana, somos nós que realizamos e que podemos fazer
melhor ou pior. Isso também para mim, é muito claro na minha vida pessoal e vida pública.
E é com isso que eu queria fazer uma pergunta que não é do contexto e acaba sendo do
contexto, porque essas coisas que a gente ouve dos números que o senhor colocou, que tantos Municípios do Brasil se dizem aptos, capacitados, deu quase mil dos 5 mil e tantos que
nós temos aí. Aí o senhor e sua equipe foram ver mais de perto, de tantos por cento, etc., no
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final nós chegamos em 1,8% que de fato, de alguma forma atendeu com a qualidade e com
aquilo que as pessoas merecem e tem direito. De 100% para 1% é quase próximo a zero.
E já foi mostrado pelo senhor também, porque isso acontece, ou pelo menos o que não
deveria acontecer.
A minha pergunta é exatamente isso. O senhor que é médico, que salva, não é nem cura,
é salva. Primeiro precisa salvar para depois curar das bactérias e enfermidades e infecções
que foram pegas. Quanto, na avaliação do senhor como médico, como coordenador do Bem
Querer, como um profissional da área, como alguém que luta por políticas públicas sérias
que tem que existissem, questões partidárias nem estadual, nem regional, nem municipal,
nem federal, quanto o senhor acha, se é que o senhor acha, porque de repente, o senhor não
acha, quanto o senhor acha que tem, porque o Município não quer informar... Eu sei, mas eu
não conto, é segredo. Ou então, “eu não sei como informar, precisa de um curso para dizer
que você está grávida e se você quiser abortar você pode.” Até criança que entende um pouquinho, de 10 ou 12 anos saberia falar.
Então são coisas que nos deixam indignadas.
Quanto o senhor acha que esse comportamento humano, nas políticas públicas eu quero
dizer, tem influência da igreja, se é que tem. Das pessoas não se mobilizarem mais, não atenderem mais, não socorrerem mais. De repente não tem, mas se tiver quanto o senhor acha
que a nossa igreja, sou cristã, tem um pouco a ver com esse comportamento do não atendimento. Eu não vou dizer do mau atendimento, porque o mau atendimento é política pública.
Desculpe falar assim, mas eu não vou tirar, a responsabilidade de quem tem, o bumbum da
seringa. Política pública é outra coisa. Mas, do comportamento humano no não atendimento
nessas questões que a criança está mentindo, está inventando, a mãe dá um beliscão na
filha e diz que não foi assim, ou ela provocou o pai dela?
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – Obrigada a senhora. Essa é a segunda pergunta que eu
esperava que ninguém fizesse. Passei a semana inteira esperando que ninguém me perguntasse algo parecido. Mas já que a senhora perguntou... Sempre tem perguntas difíceis.
Primeiro, o que eu vou dizer a senhora não representa a posição da Secretaria de Saúde,
nem do Secretário, nem do Governador, enfim. Mas representa um pouco a nossa posição
enquanto serviço.
Eu acho que eu tenho duas experiências interessantes que me permitem responder alguma coisa a senhora.
Primeiro a experiência de certa maneira, ser muito chamado a colaborar, muito chamado
ao curso, a uma capacitação, a colaboração em organizar um serviço. Já fiz isso muitas vezes
e continuo fazendo sempre que possível.
Isso permite com que a gente entre em contato com histórias diferentes, realidades diferentes, cidades diferentes e Estados diferentes. Quando eu disse aqui que eu fui ao mesmo
Estado três vezes inaugurar o serviço, realmente a quarta não cabe mais, eles não estão
levando à sério e a coisa não pode funcionar assim.
Mas isso permite que a gente vá conhecendo realidades locais. A realidade do Hospital
Pérola Byngton por sua vez, é completamente diferente. Quando nós iniciamos esse serviço,
ele foi iniciado a convite do Prof. José Aristodemo Pinotti, falecido recentemente, que foi
quem me ensinou a operar e pegou na minha mão a dar o primeiro ponto na minha vida foi
quem influenciou minha carreira decisivamente. O Prof. Pinotti foi o meu professor Pinotti. Foi
o Prof. Pinotti que me chamou um dia e me convidou a organizar esse serviço na instituição.
Isso foi interessante, porque esse convite permitiu que um grupo de servidores pensassem
naquela situação e oferecessem uma proposta, e hoje essa proposta ela é repetida em muitos serviços. É interessante, o sucesso dessa proposta basicamente se pauta, que é um gestor
com compromisso a um gestor com visão, e foi dado a um grupo de servidores de maneira
interdisciplinar, a possibilidade de estudar e oferecer, de certa maneira, a construção de uma
resposta a isso, qualificada com base na experiência de cada um dos servidores.
É por isso que eu acho que funcionou o Hospital Pérola Byngton. E aí ele foi crescendo,
num momento oportuno, numa situação oportuna, mas eu acho que tem um detalhe interessante para o crescimento dele. Ele nunca se confundiu politicamente, ele nunca se confundiu
com qualquer outra questão que não fosse uma questão técnica. O espaço da saúde dentro
do serviço de saúde, se esse Estado é laico, não há porque tornar esse serviço baseado no
catolicismo, ou no judaísmo. Ele é um serviço público de saúde para todas as pessoas desse
país, seja qual for a religião que tenham ou que não tenham, acreditem ou não acreditem.
Portanto, o hospital num trouxe essa questão da religião a ser discutida dessa forma. Por
outro lado, nosso serviço entende que cada uma das cidadãs que estamos atendendo tem a
sua história. Quando perguntam para gente quais são as mulheres que estão realizando o
abortamento em lei, uma vez eu vi uma pessoa falar que certamente seriam mulheres que
não teriam religião nenhuma. Se tivessem uma religião não estariam realizando abortamento nessas circunstâncias.
Isso está longe de ser a verdade. Primeiro fato: 95% das mulheres que estão no serviço
de aborto legal do Hospital Pérola Byngton tem religião. Dessas que tem religião, mais de
70% são católicas, seguidas por um grupo muito grande de evangélicas. E há espíritas, e há
enfim, a gente tem que considerar que quem a gente atende, vem e nos trás isso junto consigo. Não é uma mulher que não tem família, não tem sentimento, não tem saber, não tem
conhecer, não tem experiências e não tem religião.
Ela tem sim. Nós temos sido muito cuidadosos em tentar conhecer isso um pouco melhor
e tentar respeitar as perspectivas de cada uma das religiões nessas circunstâncias.
E aí, eu tenho hoje em nossa enfermaria, um caso de uma menina de 14 anos que está
sendo submetida a um abortamento, que é extremamente interessante.
Ela veio de uma igreja evangélica, que eu vou pedir permissão para não citar qual é essa
igreja, e quando ela me disse que era evangélica, eu já imaginava uma menina que estava
toda complicada com a sua igreja. E eu fiquei satisfeitíssimo de saber que a sua igreja, seus
pastores se reuniram e todos eles estavam a apoiando formalmente. Inclusive o pastor aquele dia, era ontem, ele iria visitá-la na instituição fazendo o que ela está fazendo e apoiando.
Então essa ideia de que a gente não consegue encontrar um caminho do meio quando a
gente fala de religião, é uma ideia tola. A gente tem que respeitar a perspectiva das pessoas
que estão lá, a minha religião é absolutamente indiferente nesse caso. Não importa qual seja
a minha religião, da psicóloga, da assistente social. Aliás, não faz nenhuma diferença o que
eu penso disso pessoalmente. Há de se respeitar a condição daquela cidadã e o serviço tem
que criar condições para que ela seja sempre recebida.
Aí que vem a pergunta da senhora. A gente fica com uma ideia de que sempre as religiões podem não ajudar, ou podem interferir negativamente, e a gente pode ter surpresa como
elas podem ter positivamente, como elas podem ser muito positivas.
A gente também tem notícias cotidianas de como a omissão de alguns lideres religiosas
frente às suas responsabilidades, podem criar situações desastrosas.pra quem já foi coroinha,
por exemplo, bom mas enfim não importa, a gente tem essas possibilidades todos os dias,
mas eu não acho que seria justo a gente imaginar que não exista um papel das diferentes
religiões nessas circunstâncias. Esse papel, entretanto, tem que ser respeitado. Esse é um
Estado laico que não pode ser conduzido por essa ou aquela religião. Se amanhã então as
Testemunhas de Jeová acharem que tem que ser feito o que eles pensam, os Bancos de Sangue estão proibidos. E se aparecer uma religião amanhã que é contra o antibiótico, porque
leu na Bíblia em algum lugar que era contra, me desculpem, mas eu não vou poder mais usar
antibiótico. Não se pode permitir essa interferência inoportuna, esse Estado é laico. Evidentemente a função do Estado de São Paulo, espero que nunca seja diferente, é de se conduzir de
maneira laica. Conduzir de maneira laica não é rechaçar a outra religião, ou qualquer religião
que seja. É saber que todas elas são importantes e são respeitadas. E as nossas mulheres
pertencem a todas essas religiões e isto é importante e tem que ser respeitado, mas a gente
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vai verificar que tem muitas religiões ajudando sim, há muitas iniciativas ligadas a esta ou
àquela religião, produzindo iniciativas importantes, insuficientes claro, mas importantes. E
também digo a senhora que há iniciativas horrorosas.
Eu não posso e não quero dizer o nome no momento, mas há uma região do interior do
Estado de São Paulo, que há um grupo de cidades que se organizou numa rede de assistência para quem sofre violência, muito importante esse trabalho espetacular, mas esse trabalho
para ser organizado foi feito com laços de compromissos com uma determinada religião
muito prevalente neste país, que agora está cobrando por isso.
E a cobrança é: os senhores vão atender violência sexual, mas os senhores não poderão
realizar em nenhuma dessas cidades o aborto legal, aborto legal é proibido aqui. Quando
tiver, o senhor bota na ambulância, faça andar 570 km., exatamente essa distância e despeja
essa cidadã no Hospital Pérola Byngton.
Então quando o Estado faz esse tipo de acordo, eu acho que ele desrespeitou a mim, a
senhora e ao cidadão.
Essas situações existem. Existem interferências inoportunas, existem. Se a senhora me
perguntar por que o Hospital Pérola Byngton funciona, ele funciona porque da porta de
entrada nossa para dentro, a gente não permite isso acontecer. O que a igreja, essa ou
aquela pensa a meu respeito, é para mim absolutamente irrelevante frente à responsabilidade que eu tenho com as mulheres que estão lá e ponto final. E se eu estou na posição de
médico, enquanto servidor público, num Estado laico, o que pensa essa ou aquela religião a
respeito de mim, para onde eu vou ou não vou depois quando terminar tudo isso, como já
me disseram que o meu destino está garantido pelo aborto legal, é indiferente.
Eu sou um servidor público na condição de servidor público, pago com o dinheiro dos
impostos da senhora, de cada mulher e de cada cidadão desse país, para cumprir o meu
dever junto ao Estado, que tem que ser um Estado laico. Ser laico significa respeitar a todos,
mas não sofrer influência de ninguém.
E aí é um pouquinho complicado. A senhora vem de Campinas. Então vamos citar, por
exemplo, acho que todos viram então não é desrespeito nenhum, na Cidade de Jundiaí, os
Exmos. Srs. Vereadores aprovaram há um tempo uma lei que proibia anticoncepção de emergência porque algum vereador acha, e acha porque acha, sem nenhuma evidência cientifica,
que ela é abortiva. E passa então a Cidade de Jundiaí a obrigar que a menina de 13 anos de
idade que sofre violência sexual a engravidar do autor da violência.
Por quê? Porque alguém baseado exclusivamente em questões religiosas, que eu acho
que tem todo o direito de acreditar no que quiser que isso não é um problema meu. Aliás,
não é um problema meu, nem do Estado, nem de Jundiaí e nem da mulher, mas não impor
isso a cidadã da Cidade de Jundiaí.
Multiplicam-se iniciativas e eu sempre escuto uma ou outra, que tenta proibir anticoncepção de emergência, tentando atribuir a desqualificação como um método abortivo, que do
ponto de vista, me desculpem, eu como médico e trabalho com isso, é ridículo.
Cientificamente a palavra ridículo é pequena para dizer para senhora o quanto é ridícula
essa proposição, mesmo assim há lugares que querem fazer isso. Obrigar que uma mulher
que sofra violência sexual engravide do autor porque não tem como usar anticoncepção de
emergência.
Jundiaí fez isso, quem mais fez isso, vamos lembrar? São José dos Campos fez isso.

sábado, 18 de dezembro de 2010

Reunião da CPI de 25 de maio de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Havendo número regimental, declaro
aberta a 5ª. Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 12/2010
com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado de São Paulo e suas conexões
com outros Estados e Países.
Essa reunião, convocada com a finalidade primeira de deliberar os requerimentos. Segundo, ouvir o Sr. José Carlos Guillem Blat, Promotor de Justiça Criminal da 1ª Promotoria de
Justiça Criminal da capital que exporá sobre os casos de pedofilia ocorridos no Estado de
São Paulo.
Peço ao Sr. Secretário que faça a leitura da Ata da reunião anterior.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem nobre Deputada Beth Sahão.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da Ata.

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – É regimental, dispensada então a leitura da
Ata.
Apreciando a nossa Ordem do Dia antes, porém eu quero registrar apenas a presença da
nossa relatora Beth Sahão, vice-Presidente dessa Comissão, do Deputado Geraldo Vinholi, da
Deputada Haifa Madi, do Deputado Gilmaci Santos participando da reunião dessa manhã.
Temos aqui para a ciência a resposta do Secretário de Estado da Saúde, o Luiz Roberto
Barradas Barata que respondeu ao nosso requerimento de informação quanto aos casos de
pedofilia nos nossos hospitais no Estado de São Paulo.
Eu vou emitir uma cópia a cada um dos Deputados, que me chegou hoje essa resposta,
para que posteriormente a gente possa conversar um pouco a respeito da resposta que veio
da Secretaria de Saúde.
Até porque eu havia colocado aqui alguns requerimentos, mas eu gostaria que nós conversássemos um pouco depois, para que a gente até pudesse montar uma pauta para nossa
próxima reunião e não me antecipar com esses requerimentos.
Requerimento que eu mesmo havia feito e que a gente depois discute sobre isso, mas
acredito que nós precisamos de uma resposta mais consistente da Secretaria de Saúde. Foi
muito inconsistente a meu ver, mas vamos trabalhar por isso.
Estamos recebendo o Sr. José Carlos Guillem Blat que já esteve aqui na Casa na época da
Comissão Parlamentar de Inquérito da pedofilia do Senado. Ele é Promotor da Justiça Criminal da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e vai conversar conosco e expor aqui na
Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito da pedofilia, do trabalho do Ministério Público
e também estará aberto a responder as nossas indagações.
Quero convidar então o Dr. José Carlos Blat para que possa compor a Mesa e fazer uso
A SRA. - Mas Dr. Jefferson, a lei federal é maior, dá para entrar com ação de constitucio- da palavra pelo tempo de achar necessário. Não sei se há alguma projeção... Sim, nós temos
nalidade...
aqui o equipamento para tal.
Então com a palavra o promotor José Carlos Blat.
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – Claro, o Ministério da Saúde já vai e faz e derruba. Mas
espera um pouquinho, se tudo isso sabia que ia ser feito, porque Jundiaí fez? Para ganhar
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Inicialmente quero agradecer o convite feito pelo Deputado
exposição... Aliás, movido a que fez? A gente vai verificar e mapear quem são as cidades José Bruno, aos demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, um assunto tão
que estão fazendo isso, e a senhora pode fazê-lo que a senhora vai encontrar, quem são as
relevante. Lembro-me de ter vindo aqui a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
cidades no Estado de São Paulo que tem tido movimentos para iniciar esse tipo de negativa?
Todas elas são cidades que estão contando com grupos de vereadores que foram eleitos, participar de um evento promovido pelo Deputado José Bruno, debatendo exatamente sobre
mediante o apoio de uma determinada igreja, bastante prevalente neste país, que tem feito essas questões e coincidiu com a nossa participação a convite do Senador Magno Malta e do
todos os esforços, ainda que isso não possa ser colocado público, para mobilizar esses verea- Senador Romeu Tuma, na Comissão Parlamentar de Inquérito Federal da Pedofilia que tem
dado resultados extremamente importantes no cenário nacional.
dores pelos seus interesses religiosos.
Então eu agradeço inicialmente esse convite formulado, que para mim é uma grande
A igreja católica já teve certeza que o mundo era plano, ela já teve certeza que era o Sol
que girava em torno da Terra. Agora ela tem certeza que a medicação é abortiva. E eu tenho honra e vou passar a registrar algumas questões.
Nós fizemos uma exposição àquela oportunidade, a respeito da problemática sobre
certeza que eu não agüento mais ouvir esse tipo de bobagem. E essas bobagens tem sido
aspecto jurídico penal e processual penal da pedofilia. Eu acho que talvez essa explanação
altamente influentes para criar situações que prejudicam milhares de pessoas.
Vai lá o Ministério e derruba isso porque é inconstitucional, mas qual foi o dano que seja de fundamental importância, a fim de que os senhores Deputados estaduais possam
causou nessa população. Uma população que vê uma briga dessa, a esse ponto, numa cida- buscar mecanismos através de leis estaduais, ou até mesmo de algumas medidas que posde que proíbe, o que pensa dessa medicação? No mínimo essa medicação ficou suspeita, a sam ser implementadas, ou que se chegue a uma conclusão nessa Comissão Parlamentar de
senhor entende.
Inquérito para prevenir e reprimir a prática desse tipo de crime hediondo e que realmente
Eu acho que a igreja tem o seu papel e ele é muito importante, mas quando ela quer causa espécie a todos nós.
realmente criar dificuldades ela cria bastante. Basta falar a palavra “direitos sexuais reproInicialmente eu poderia dar a minha contribuição. Sobre aspecto prático, eu gostaria de
dutivos”, basta querer tirar a mulher da condição de subserviência, que principalmente, a repercutir aí com os senhores um caso que foi de grande repercussão nacional na época,
igreja católica fez questão de mantê-la por séculos, subserviente, servil, cidadã de segunda que foi o caso do pedófilo pediatra Eugênio Chipkevitch, isso em 2001 que eu era promotor
categoria. Basta ousar tirar a mulher dessa condição, que se levantam grupos religiosos fun- designado pelo Dr. Marrey no grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado,
damentalistas e radicais para colocar a mulher no seu devido lugar, como a cidadã de segun- e recebemos uma informação através de um dos editores chefes da Rede Globo de televisão
da categoria, que não tem direito a nada, numa sociedade patriarcal que impõe às mulheres na época, o Luis Malavolta e que era quase 23:30hs e ele teria recebido um cidadão que
esse tipo de circunstância.
teria recolhido mais de 18 fitas numa caçamba, na Alameda Lorena, e por curiosidade ele
A gente não pode mais como Estado permitir isso. O Estado, o Município não pode mais
viu que era o mesmo tipo de fita para seu equipamento doméstico, ele levou para casa.
permitir esse tipo de situação.
E a gente espera que a Comissão Parlamentar de Inquérito coloque essas questões nos Mas a curiosidade foi maior e ele acabou verificando no conteúdo, mais de 18 ou 20 horas
de gravações contendo cenas de meninos sendo molestados por um homem, que até então
seus devidos lugares. Mas não se pode permitir mais isso não.
nós não tínhamos a identificação. Esse homem aplicava uma injeção, nós não sabíamos corA SRA. CÉLIA LEÃO – PSDB – E eu tenho certeza que o senhor respondeu o que eu que- retamente o que era, porque também não sabíamos quem era aquela pessoa, e as crianças
entravam em estado de torpor, ou então de semi consciência ou inconsciência e ele usando
ria ouvir.
um jaleco branco, tipo de médico, enfermeiro ou que o valha, a época nós não sabíamos.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Eu quero agradecer a permanência dos E colocando as crianças sobre uma maca, ele passava então a molestar. Ou se masturbava
Deputados até esta hora. Agora estamos sem quorum para votação do Requerimento. Nós já sobre as crianças ou então realizava a felação e outros atos sexuais, inclusive relação de
temos o Requerimento da Deputada Beth Sahão aprovado na última reunião e receberemos sexo anal com essas crianças.
a Sra. Priscila Siqueira que atua no serviços das mulheres marginalizadas, com mulheres adoEu assisti às fitas, e obviamente, naquele momento na Rede Globo eram 11:30 horas da
lescentes e crianças que estará na nossa próxima reunião. Está aprovado.
noite, nós apreendemos as fitas porque o cidadão ainda queria negociar com a Rede Globo,
Quanto aos requerimentos de informação, inclusive o Requerimento da Deputada Vanessa e a partir do momento que o Ministério Público ingressou na história, eu disse que não haveDamo, na próxima reunião vamos aprová-lo no início da nossa reunião para não termos esse ria negociação nenhuma, que as fitas estariam apreendidas e ponto final.
problema.
Até porque não seriam sequer divulgáveis por emissora alguma. Só que nesse intervalo,
E acho que o fato de termos apenas um convidado, nos dará mais tempo de participação esse cidadão procurou um programa de televisão do SBT, acho que era o Ratinho e um dos
e perguntas tornando nossa reunião mais produtiva.
produtores, no afã de fazer a negociação copiou um pedacinho da fita e disse ao cidadão
Queremos agradecer ao Dr. Jefferson por estar aqui até agora. Eu havia conversado com que não havia interesse. Parece-me que ele cobrava 20 mil reais pelo material.
ele, de nós visitarmos como Comissão Parlamentar de Inquérito o Pérola Byngton, então nós
Então quer dizer, é tão criminoso quanto o pedófilo, por assim dizer.
vamos programar essa visita e comunicar a todos os nossos Deputados que queiram particiNo meio dessa investigação que nós fizemos no GAECO para tentar identificar, porque
par.
nós só tínhamos a imagem, não tinha a menor noção de quem seria aquela pessoa, e então
O SR. JEFFERSON DRESSÈ – A gente vai providenciar um cafezinho para os senhores, o Ratinho soltou um pedaço da fita e a figura tornou-se conhecida nacionalmente.
Mas por coincidência, naquele mesmo dia que foi exibido no SBT, um dos nossos agendisfarçar um pouquinho as paredes...
tes do GAECO encontrou numa banca de jornal uma publicação da Editora Abril, era uma
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Agradeço também a presença da TV publicação especializada em crianças e adolescentes que tinha na capa exatamente o
cidadão que nós procurávamos. Ele era a capa de uma revista que não lembro o nome, e
Assembleia e dos nossos assessores que estiveram aqui até esse momento.
Muito obrigado. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, damos por encerrada a a Editora Abril nos ligou e retirou de circulação. O título era o seguinte: -“Eugenio Chipkevitch, o pediatra pedófilo” e o que nos chamou bastante a atenção era que se tratava de
nossa reunião.
uma pessoa de renome internacional, reconhecimento na UNESCO, na ONU, com trabalhos
publicados no Brasil e no exterior, participando de inúmeros congressos internacionais sobre
* * *
hebiatria, que é exatamente o tratamento pediátrico para adolescentes.
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E, a partir de então nós fizemos um pedido de busca e apreensão e prisão temporária, e
juntamente com o pessoal do 51º Distrito Policial foi possível prender esse indivíduo.
A partir daí nós descobrimos uma série de questões que me parecem importantes, muito
embora o tempo já tenha passado, foi há mais de 9 anos, mas que ainda nada foi feito nesse
sentido, que é exatamente o acompanhamento do trabalho daquelas pessoas que realizam
qualquer tipo de expediente junto à criança e ao adolescente, seja o dentista, seja o pediatra,
enfim o psicólogo, psiquiatra e assim por diante.
O que nós encontramos no consultório desse indivíduo e que nos chamou bastante atenção? Ele atendia os adolescentes numa sala em separado, os seus pais ficavam numa sala ao
lado muito confortável, com televisão, com café expresso, cadeiras especiais para as pessoas
poderem esperar seus filhos. Enquanto isso ele atendia os menores em outra sala, aplicando
as injeções de Dormonid que é um pré-anestésico ou calmante, enfim e é considerado tráfico
de drogas, porque não pode ser aplicado em menores de 14 anos sem a devida necessidade
e ele gravava tudo em vídeo.
E depois nós descobrimos o porquê disso. Ele durante o dia molestava as crianças e adolescentes e à noite ele se recolhia num garçoniere, carinhosamente assim chamada, um local
de refúgio sexual na Rua Frei Caneca aonde ele recebia então a visita de maiores de idade,
que eram aqueles garotos de programa da região do Trianon.
Nós conseguimos chegar à conclusão de que ele tinha realmente um distúrbio sexual
bastante severo. A grande dificuldade nossa foi, a partir da investigação das vítimas, muito
tempo se passou, porque essas fitas não eram recentes. Só que com relação a esse tipo de
crime, a decadência, ou melhor dizendo, o direito de representação do ofendido, só passa a
correr a partir do momento que a vítima tem conhecimento de quem é o autor da infração,
isso num prazo decadencial de seis meses.
E muitas dessas crianças já eram adolescentes e os adolescentes já eram adultos, e
alguns ainda numa situação de recenticidade. Nós identificamos mais ou menos umas 40
vítimas nessas fitas.
E qual foi a principal dificuldade? A polícia civil sem o aparato necessário para realização
de uma investigação mais aprofundada sob esse aspecto. Nós estamos acostumados a pegar
traficantes, latrocidas, homicidas, crimes de natureza patrimonial e etc. Crimes de natureza
sexual, o Delegado de Polícia, eu Promotor de Justiça, acompanhando as investigações,
tínhamos uma grande dificuldade, ou seja, aparelhar aquele Distrito policial para receber os
pais e as vítimas.
E aí por iniciativa própria, eu levei essas fitas até um estúdio que não era de televisão
aberta, um estúdio onde as pessoas podem manipular esse tipo de material e pedi que fizessem os (ininteligível) congelando apenas do rosto da vítima.
Por quê? Imagine que a vítima não se recorda do que aconteceu. Aí, de repente, passar
para ela uma fita e pedir para ela ver se é ela mesmo dormindo e recebendo uma (ininteligível) ou realizando até uma penetração anal. Se já existe uma possibilidade de trauma, eu iria
potencializar o trauma diante da necessidade da produção da prova no processo penal.
Então o que nós fizemos? Em comum acordo com o Delegado de Polícia, Dr. Virgilio, nós
pegamos, congelamos essas imagens e não permitimos nem que os pais e nem que essas
crianças e adolescentes ou adultos tivessem acesso ao material. E pedimos a uma equipe
multidisciplinar da USP na época, que antes de passar a inquirição, a oitiva das vítimas e de
seus pais, fosse possível passar por uma equipe multidisciplinar de psicólogos, para que eles
pudessem dar algum acalento, conforto aquelas vítimas. E muitos pais insistiram em ver as
fitas e nós não deixamos.
Enfim, ao final nós conseguimos identificar aproximadamente 18 vítimas que poderiam
figurar no processo crime, porque à época nós tínhamos um problema da ação penal que foi
resolvida agora com a reforma em 2010 do Código Penal contra os Crimes contra a dignidade sexual.
Nós tínhamos a previsão, no Art. 225 do Código Penal de que, regra geral, a ação penal
nesses crimes era de ação penal privada, ou seja, a pessoa além de sofrer a violência sexual,
ainda teria que custear os honorários de um advogado, e enfrentar todas as questões inerentes a parte acusadora num processo dessa magnitude.
E à exceção da regra, era a ação penal pública condicionada a representação naqueles
casos em que a vítima ou o seu representante legal, não tivesse condições para arcar com
os custos de honorários. Não necessariamente pessoa miserável, mas pessoas que eventualmente recebe 15 mil reais por mês e paga três pensões alimentícias, esse está em situação
de miséria praticamente. Então ele não teria condições de pagar e em cada caso seria estudada essa possibilidade.
Diante de uma sugestão que nós fizemos aqui ao Senador Magno Malta e ao Romeu
Tuma que fosse modificada a ação penal para ação penal pública condicionada à representação. Condicionada porque vai a cada pessoa, verificar o chamado “streptos cuore” que é o
escândalo do processo.
Às vezes, o escândalo do processo trás mais conseqüências traumática do que, efetivamente, o fato criminoso.
Nesse caso, especificamente, à época, eram ações penais privadas, porque o Chipkevitch
cobrava 300 ou 350 reais por consulta. Ou seja, se presumia que as pessoas ou seus representantes legais tinham condições de arcar com os custos de um honorário. Mas descobrimos o seguinte: que entre as vítimas, das 18 ou 20 que tínhamos aproximadamente, que
eram vítimas pobres. Ou seja, o Chipkevitch fazia palestras em colégios estaduais e municipais e lá ele angariava a confiança dos representantes legais e as mães ou os pais levavam
as crianças para fazerem alí as consultas e os tratamentos.
Na primeira consulta a pessoa ficava no consultório, a partir da segunda a criança ou
adolescente já ia praticamente sozinho e lá sofria os abusos sexuais de toda ordem.
Eu estou relatando esse caso para que vocês possam verificar que até hoje nós temos
uma grande dificuldade quando esse caso chega a Delegacia de Polícia. Nós não temos as
equipes multidisciplinares destacadas para esse tipo de tratamento. Muito embora existam
hoje as Delegacias da Mulher, mas eu acho que ainda é uma estrutura ineficiente, porque se
trata de uma abordagem das crianças e adolescentes. Nesse caso do Chipkevitch não porque
eles não lembravam da situação fática propriamente dita, porque estavam em estado de torpor, ou inconsciente ou semi conscientes.
O problema realmente é a abordagem da violência sexual que já causa na criança e no
adolescente uma série de traumas. Aí, um Delegado de polícia não preparado, ou então um
Promotor, ou então durante o curso do processo crime, um Juiz fazer a abordagem como se
fosse uma vítima qualquer. Então é necessário que haja o acompanhamento de uma equipe
multidisciplinar, tanto na fase pré processual, quanto na fase processual.
Eu me lembro como Promotor Criminal da Barra Funda, nós verificamos que alguns juízes
têm o tato de lidar com essas questões. Outros infantilizam até demais e passa a ser uma
coisa até mesmo chocante. Tem juízes sem a menor psicologia necessária para o trato, ou
infantilizando ou barbarizando essas circunstâncias.
E o que acontece? A criança ou adolescente entra numa sala de audiência e vê um Juiz
sentado com aquela placa enorme escrita Juiz de Direito, uma sala fria sem absolutamente
nenhum atrativo, pessoas vestidas formalmente e nessa hora a criança ou o adolescente
não consegue narrar, efetivamente, o que está acontecendo ou o que aconteceu na sua vida
sexual que foi totalmente deturpada.
Então o caso Chipkevitch para nós foi um caso emblemático de mudança de comportamento das instituições, até porque nós verificamos que a pedofilia, os crimes de abuso sexual não são privilégios das classes mais pobres.
Fazendo uma abordagem rápida a respeito desse assunto, para chegar a algumas conclusões, porque até hoje, infelizmente, apesar dos avanços, hoje nós temos no Ministério
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Público o centro de apoio às promotorias que cuidam da Infância e Juventude, os promotores
provavelmente estão preparados para discutir essas questões. Na esfera criminal há uma
tendência hoje, de se criar pelo menos salas especiais para o atendimento dessas crianças
e adolescentes no trato, nas oitivas, mas me parece que ainda o aparelho estatal é bastante
insuficiente.
Então a abordagem que eu fiz foi exatamente para poder entender, naquele caso especificamente, e depois os outros que abordamos, qual é a efetiva origem sobre a pedofilia.
Trata-se de uma versão sexual que se vê apenas em adultos. Onde os adultos experimentam sentimentos eróticos em relação às crianças.
A expressão é oriunda do grego “paidus-filos”, amigo das crianças. Inclusive em tempos
antigos era uma prática, infelizmente admitida e normalmente aceita no convívio social.
A pedofilia, segundo estudos que nós verificamos aqui, é um distúrbio de conduta sexual
onde o indivíduo adulto sente desejo compulsivo, regra geral, de caráter homossexual, mas
nada impede que haja um relacionamento heterossexual, quando envolve meninas, tendo
como vítimas as crianças e pré adolescentes.
Esse distúrbio, nós conseguimos constatar na prática que ocorre na maioria dos casos em
homens de personalidade tímida, são homens que se sentem impotentes ou incapazes de
satisfazer uma mulher adulta. Muito desses casos, são homens casados. O Chipkevitch era
casado e tinha um filho. Entre outros casos que nós pegamos na Barra Funda de violência
sexual, regra geral, entre pai e filha ou filho, são homens geralmente casados.
São portadores de distúrbios emocionais que dificulta o relacionamento sexual saudável
com suas esposas ou companheiras.
Outro dado que eu não coloquei aqui, mas que é importante acrescentar, há também o
caso das pessoas em regime de concubinato, pessoas que tiveram filhos no primeiro casamento, as mulheres acabam achando um companheiro e esse companheiro passa a ser o
agressor desse tipo e situação.
O portador de pedofilia ele realiza o ato porque ele se sente seguro nesse ato sexual. Na
maioria das vezes, nós verificamos uma idade média mínima de diferença de idade entre a
vítima e o agressor de pelo menos 15 anos.
Em populações de baixa renda a ocorrência se dá também envolvendo questões de
embriagues. E se verifica em 80% dos casos, contatos incestuosos, ou seja, entre país e filhos
ou companheiros e filhos dos outros relacionamentos.
Na maioria dos casos a criança submetida a esses atos sexuais, ela fica calada por temer
a represália do adulto.
Nós percebemos nesse caso Chipkevitch, e em outros casos que apuramos na Barra
Funda, pelo menos uma vez por semana a gente tem lá um caso de estupro, pelo menos nas
Varas onde eu atuo, hoje estupro contra menores de idade, contra vulneráveis, e a gente percebe que as crianças só revelam esse fato depois de muito tempo.
Há também um detalhe de fundamental importância que eu acabei apurando isso quando
eu trabalhei como um Promotor em Diadema. Um companheiro e uma moça que tinha uma
filha de 12 a 13 anos, ela e a filha foram a Delegacia e acusaram esse cidadão de práticas
de violência sexual contra essa menina. O rapaz foi preso. A prisão temporária é de 30 dias,
prorrogáveis por mais 30 dias. O Delegado de polícia indiciou, trata-se de um crime gravíssimo, ele permaneceu na cela do Município de Diadema, no seguro e o que aconteceu?
No dia da audiência eu senti que havia alguma coisa errada no dizer daquela pré adolescente de 12 anos. A história não batia. Não existia argumentos suficientes a determinar que
existia uma relação de violência sexual.
No final das contas, depois que o Juiz, aliás ele é filho do ex-Desembargador Alberto
Marino Junior, que é o Alberto Marino Neto, depois de duas horas de inquirição dessa jovem,
nós conseguimos chegar à conclusão que na verdade não se tratava de violência sexual, mas
sim de vingança, porque o companheiro havia ameaçado de sair de casa e obviamente, deixando-as ao relento, sem provisão e etc., e elas acabaram inventando essa história e a menina já tinha tido uma relação sexual com um rapaz da escola e acabou servindo isso como um
parâmetro para uma acusação formal dessa natureza. Não tivemos outra alternativa a não
ser prender a mãe preventivamente por denúncia caluniosa e, encaminhar a jovem à época
a FEBEM por conta dessa circunstância, porque ela praticou ato infracional da denunciação
caluniosa.
Na hora que o Juiz deu a liberdade àquele sujeito, ele disse: - eu agradeço, chorando
copiosamente e disse que, infelizmente nessas circunstâncias nada nesse mundo iria lhe
devolver a dignidade, porque ele perdeu a família, o trabalho e foi currado pelo menos umas
20 ou 30 vezes por dia dentro da cadeia pública. O Estado, em hipótese alguma vai cuidar ou
ressarcir.
O importante nessas circunstâncias com relação à vítima, que ela fica calada, que não se
abre, que não revela o assunto, é importante que os adultos estimulem, mas tomem cuidado
para não levar obviamente para o terreno da fantasia ou da vingança, que tem sido bastante
comum.
Outro caso que tem sido bastante comum na Barra Funda, eu participei das audiências, a
menina tinha sido molestada pelo pai durante os banhos. E o que aconteceu naquele caso?
A avó materna, diante da intercorrência, questão de sogra, acabou incutindo na cabeça
da menina que ela estava sendo molestada. Na verdade, o pai durante o banho passava o
sabonete nas partes íntimas e ela então passou a incutir uma fantasia que na verdade estava
sendo molestada.
Sendo levada a evidência de que um adulto estava direcionando aquela criança para
aquela versão, que obviamente, que naquele caso concreto era mentiroso.
Então o que eu acho que é de fundamental importância. A operação pré processual,
acompanhada dessas equipes multidisciplinares para checar efetivamente se há ou não,
elementos para ensejar uma acusação formal, porque ela é gravíssima, e ela nessas circunstâncias o que normalmente nós temos? É a palavra da vítima e nada mais, ou exames de
corpo de delito a determinar algum tipo de violência. Determinados atos sexuais não deixam
vestígios. Então esse é um problema a ser enfrentado, e normalmente quando os casos caem
no poder Judiciário, o Ministério Público, o Juiz do Poder Judiciário acaba comprometido com
a questão, mas com muita cautela, mas exatamente para que não ocorram distorções como
essas duas que eu narrei aos senhores, e que infelizmente, nos últimos anos tem sido bastante comum. Não é a regra, mas tem sido bastante comum.
O adulto na posição de descobridor, ele precisa orientar imediatamente e aí seria, talvez,
um trabalho da própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no caso de proposituras, etc., de que haja um fácil acesso a essas equipes multidisciplinares para fazer a avaliação. Porque chega, o tio, a tia, o irmão da mulher que sofreu a violência doméstica, que não
gosta do companheiro, e vão fazer, obviamente, uma pressão muito grande e a criança pode
ser pressionada de forma negativa e narrar coisa que efetivamente não aconteceu.
Em 100% dos casos, o que acontece? As crianças molestadas serão os futuros pedófilos.
É o que aconteceu no caso do Eugenio Chipkevitch que sofreu, na verdade, abuso sexual
quando veio da Polônia para cá. Ele era abusado sexualmente pelo pai. Ou seja, a prevenção
nesses crimes, obviamente, vai evitar o aparecimento de novos pedófilos no país.
Esse é um trabalho que eu levantei com o sexologista Roberto Paiva, onde ele em 99
publicou um artigo a respeito dessa questão que a gente utilizou em nossa investigação.
No Estatuto da Criança e do Adolescente que foi revogado o Art. 241, e o Art. 240 estabeleceu questões importantes no Estatuto da Criança e do Adolescente que é produzir e reproduzir, ou filmar cenas de sexo explicito ou pornografia envolvendo crianças e adolescentes
com uma pena alta.
Também equiparou esse crime em fase de intermediação, desse tipo de filmagem, registro, vender ou expor a venda, a comercialização desse tipo de produto, oferecer, trocar. Qual-
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quer tipo de registro que contenha pornografia infantil ou de adolescente e adquirir, possuir
ou armazenar por qualquer meio, fotografias, vídeos ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente.
Essas modificações que foram colocadas no Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem uma inovação no meio penal e processual penal, porque aquele que mantém, por
exemplo, nos seus computadores, e aí vai uma sugestão a Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, que no campo das leis ordinárias estaduais seria possível implementar, que é
questão relacionada ao uso daqueles estabelecimentos comerciais, denominados Lan-houses,
que as pessoas livremente podem acessar a internet e inclusive, transmitir, comercializar,
várias imagens ou então estimular o mercado da pedofilia.
A minha sugestão, a exemplo do que já aconteceu, nós já estivemos aqui na Comissão
Parlamentar de Inquérito dos combustíveis no âmbito estadual, depois verificamos uma série
que medidas que foram tomadas, por iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo que foram excelentes, na questão do combustível adulterado.
Já existe aquela medida de cassação do registro, de funcionamento ou da inscrição estadual, e obviamente a tributação. Eu não sei como é que fica essa tributação das Lan-houses,
porque elas são prestadoras de serviços, mas de alguma forma o Estado pode, de maneira
efetiva, fiscalizar, coibir e fechar esses estabelecimentos, como medida de poder de política
administrativa que tem o Estado nessas circunstâncias. Ou pela Secretaria de Fazenda ou
outro órgão que possa dar efetividade a esse tipo de atividade.
O que me parece que está acontecendo em São Paulo, é que as crianças e adolescentes,
enfim, pessoas interessadas nesse mercado de pedofilia, por exatamente existir essas razões
já previstas no próprio Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, estão procurando medidas paliativas. Ou seja, não vão registrar isso no seu computador pessoal. Elas
vão exatamente às lan-houses ou então em computadores estranhos para poder fazer a disseminação desse tipo de atividade.
Então eu acho que seria uma medida legal, bacana, regulamentar essa questão.
O Brasil obviamente é signatário de vários acordos internacionais, e em 2007, 2008 eu
fui muito criticado aqui em São Paulo, porque nós acabamos fechando alguns play centers
masculinos, entre os quais o Bahamas. Pelo menos umas 30 ou 40 casas foram fechadas aqui
em São Paulo, como apoio expresso da Polícia civil de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo,
mas essas casas estão voltando a funcionar. Uma vez fechadas elas conseguem mandato de
segurança para ordem de funcionamento e a gente tem percebido que nessas casas há efetivamente, tráfico interno de pessoas, há a questão relacionada a menores que são recrutados,
regra geral, 16 e 17 anos que acabam trabalhando com documentos falsos e até mesmo
fornecidos por essas casas de prostituição. Hoje o Código Penal foi modificado, não é mais
manter casas de prostituição e sim, manter estabelecimento que venha a fazer qualquer tipo
de exploração sexual.
Então vejam, à medida que eu era criticado porque fechava as casas de prostituição, o
legislador federal agravou e incluiu outras condutas ao art. 229 do código penal, e também
dentro do próprio código penal com relação ao estupro de vulnerável, da exploração da
prostituição infantil, etc.
Outra coisa que me chama muito a atenção e que poderia ser objeto de atenção da
Comissão Parlamentar de Inquérito é a questão relacionada aos sites que oferecem serviços
de prostituição.
Eu estou com um inquérito policial em andamento, depois eu posso fornecer o número
a Comissão, onde estava sendo investigado um site de prostituição e o cidadão que tinha o
site falava: - Olha, isso acontece em jornal, em revistas e não sou eu só que exploro. Tem o
site tal, o site tal.
Eu disse: - Então não tem problema. É o senhor e esses 10 sites que vão passar a ser objetos da nossa investigação.
O que eu observei é que é uma fragilidade. As pessoas podem vender seu corpo, porque a
prostituição não é crime. O que é crime é a exploração e o favorecimento, ou então a utilização de menores ou adolescentes nesse tipo de prática.
O que nós notamos é que esses sites não têm o controle cadastral efetivo das pessoas
que se inscrevem e colocam alí a venda os seus próprios corpos.
Então a pergunta que eu fiz ao Delegado de polícia que ainda não foi respondida é: Como esses sites controlam esses anunciantes. Pode-se anunciar, se está vendendo o seu
corpo que eu não considero como sendo algo que seja moralmente aceito, mas atípica a
conduta do anúncio propriamente dito, mas o que eu quero saber é como é o controle desses
classificados? Então no meio dessas pessoas, certamente há menores, há adolescentes que
acabam até mesmo utilizando fotografias ou algumas senhas para poder divulgar os seus
telefones, ou até o próprio pedófilo fazer seus agenciamentos de crianças através desses
meios de temática.
Então o interesse de combater esses materiais nocivos, cria-se sistemas de auto medição
com os instrumentos também de informação digital, o que pode tornar crianças e adolescentes conscientes para se auto proteger. Talvez dentro das escolas públicas, o que eu tenho percebido é que falta uma conscientização das crianças. As crianças e adolescentes pela curiosidade acabam se envolvendo. Talvez uma matéria relacionada à cidadania, e até mesmo a
informação a respeito desse tipo de criminalidade, etc., na formação moral das crianças e
adolescentes.
A modificação não precisa nem falar, o senhor já tem a questão dos abusos sexuais previstos no Art. 213 com algumas dificuldades de implementação prática. Nós fizemos uma
sugestão a Comissão Parlamentar de Inquérito federal, obviamente para modificar alguns
dispositivos. Eles acabaram aglutinando o art. 213 e 214 no mesmo tipo penal. Hoje o
homem também pode ser vítima de estupro, tecnicamente falando. Mas estupro propriamente dito é conjunção carnal entre homem e mulher, mesmo que seja alguém que tenha feito
alguma operação, que tenha feito modificação de sexo, não é conjunção carnal, e sim libidinosa, diversa da conjunção carnal.
E qual é a grande dificuldade que nós encontramos aqui? Isso é importante porque não
tem a ver com o estupro de vulnerável e está no Art. 217, mas sim naqueles que são maiores
de 14 e menores que 18 anos.
O problema é o seguinte. Quando nós tínhamos os dois tipos penais, o 213 e o 214, nós
tínhamos a possibilidade de concurso material e o concurso formal de crimes. Na medida em
que eles revogaram o Art. 214 e inseriram na parte final do Art. 213 a redação do atentado
violento ao pudor, eles aglutinaram o tipo penal. Aí eu pergunto aos juristas e operadores de
direito. Então aquele que prática a felação moral, que pratica o sexo anal, que é o atentado
violento ao pudor e a conjunção carnal, no caso de vítima mulher, responderia por um crime
só?
Antigamente respondia por dois. Então agora precisamos fazer uma ginástica de interpretação legislativa, a concluir que a segunda parte do tipo penal do Art. 213, se aplica independentemente da primeira parte, mas em concurso material formal. Que foi uma grande falha
na modificação legislativa, que pode acabar beneficiando pessoas que realizam esse tipo de
relação sexual.
O estupro de vulnerável, ou seja, com menor de 14 anos, independentemente de ter sofrido grave ameaça ou violência física, mesmo com a sua anuência, a nossa legislação previu,
portanto, que se trata de presunção absoluta. Não se discute mais.
Antigamente nós discutíamos, no Art. 224 a chamada presunção de violência e o Supremo Tribunal Federal em um julgado, a época, entendeu que o cidadão manteve uma relação
sexual com uma menina, a menina queria e desejava aquela relação sexual, tinha 13 anos,
mas um corpo de 16, então os Ministros do TSF afastaram a presunção absoluta e relativização essa presunção que foi realmente um perigoso precedente a época, porque na verdade,
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não se discute em nosso critério a formação psicológica. O critério é biológico. Tem menos
de 14 anos, pouco importa, pouco interessa se ela tem 1.80m. Outra questão também que
precisaria ser objeto de regulação é a questão das cirurgias plásticas com relação a menores
de idade. Hoje meninas de 13 anos estão colocando botox, fazendo seios, fazendo esculturas,
etc., que vão acarretar problemas futuros.
A referência a violência física ou grave ameaça e nesse sentido, no parágrafo 1º também
equipara vulnerável a pessoa que é maior de idade e que é enferma ou tenha algum tipo de
deficiência mental. E também qualquer outra pessoa, que mesmo que tenha consciência no
seu dia a dia, mas que venha a sofrer uma espécie de fraude.
Poderia fazer aqui a menção do Boa Noite Cinderela, mas o Boa Noite Cinderela não tem
a finalidade sexual, e sim patrimonial. Mas há a possibilidade também dessa fraude, e isso é
considerado também vulnerável para fins penais.
O estupro de vulnerável seguido de morte ou agressão grave, enfim...
A corrupção de menores, também foi estabelecida a modificação do Art. 218 e 218-A só
que, se induzir alguém menor de 14 anos, ser intermediário vai responder por esse crime.
Eu acho que foi uma legislação deficiente, porque na verdade está concorrendo para a
prática do crime, ou seja, o estupro.
Então o favorecimento também da exploração sexual de vulneráveis, menor de 18 anos,
que aí compreende 18 até o limite máximo de 14 anos, porque se houver menor de 14 anos,
pela redação do Art. 217A vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.
Os crimes de ação penal pública condicionados que aqui fizemos referência.
A questão da criação de uma Delegacia especializada nesse tipo de criminalidade. Porque violência doméstica pode incluir a violência sexual, não necessariamente nessa ordem.
E às vezes, a Delegacia da Mulher está voltada a este tipo de investigação. Equiparam as
Delegacias da Mulher com equipes multidisciplinares e com encaminhamento imediato, ou
informação imediata para a designação de um Promotor para ocupar esses casos. Ou então,
dentro do Ministério Público, isso seria uma sugestão, porque eu não posso passar do ponto
da sugestão, de criar grupos especializados, como criaram grupos e combate ao crime organizado e que funcionaram bem. Eu sou um dos precursores do combate ao crime organizado
no Brasil, com a criação do GAECO aqui em São Paulo, mas a criação de um grupo especializado não no crime organizado, mas sim nos crimes de violência sexual, talvez, que pudesse
inclusive transitar no Estado inteiro.
A grande dificuldade também que se verifica, nas cidades de pequeno porte, é que o
promotor acumula várias funções. O promotor trabalha na esfera civil, na esfera criminal,
faz o júri, vai cuidar da infância e juventude, vai falar em ações e uso capião, vai participar
de audiência de menor potencial ofensivo, ou seja, é um faz tudo, assim como o Juiz. Então,
na verdade, seria interessante um grupo especializado, ou várias especializadas regionais a
cuidar dessas questões. Parece-me que seria uma solução bastante interessante.
Já se criaram no âmbito federal as Varas especializadas com relação a crimes do colarinho branco e lavagem de capitais, e criaram também as Varas especializadas em violência
doméstica, porque não criar ou aparelhar essas Varas de violência doméstica para atender os
casos especificamente determinados.
Fiscalização de profissionais. Talvez no âmbito estadual fosse possível determinar, por
exemplo, com relação ao funcionamento. Ou se detectado que o dentista, médico, profissional que atende os menores, praticou esse tipo de criminalidade ser responsabilizado com
algum tipo de poder de polícia por parte do Estado, o fechamento de sua clínica e as medidas cabíveis se for possível. Aí seria mais nos âmbitos das Prefeituras, porque isso normalmente é Imposto sobre Serviços, porque eles não recolhem ICMS que seria de competência
do Estado.
Mas eventualmente algum tipo de lei a vincular a necessidade. Como hoje um ginecologista quando vai atender a uma mulher no seu consultório é sempre acompanhado de uma
terceira pessoa. A mesma coisa tem que ser com relação ao pediatra, ou com a presença dos
pais, ou seja, fazer alguma iniciativa no controle de fiscalização desse tipo de atividade.
Acho que praticamente encerramos aí a nossa exposição. Estou aberto a perguntas.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Quero agradecer ao Promotor José Carlos
Blat pela sua exposição. Nós teremos as perguntas que cada uma os Deputados poderão
fazer. Apenas quero destacar aqui Promotor, que eu tenho uma indicação ao Governador
para que nós tivéssemos uma Delegacia especializada, aliás, quando nós nos conhecemos
em 2008 eu fiz a indicação que até então não caminhou e não avançou, inclusive sugerindo
que poderia se utilizar a própria Delegacia da Mulher, mas acrescentada de um grupo especial na promotoria, de uma Vara especializada, aí fecharia esse ciclo completamente.
Eu quero dispor da palavra a cada um dos nobres Deputados para as suas perguntas e
considerações, para que o Dr. Blat possa responder.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Primeiramente queria cumprimentar o Promotor José Carlos
Blat pela sua exposição...
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem nobre Deputada. Só para registrar o que eu me esqueci. Registrar a presença do nobre Deputado Afonso Lobato que chegou aqui também. O Deputado Ed Thomas que acompanhou em parte também a exposição
do Dr. Blat está aqui presente. Por favor, pode continuar Deputada.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu tenho algumas questões aqui, inclusive algumas decorrentes da sua própria exposição.
A primeira delas que me surpreendeu um pouco, é quando o senhor faz uma caracterização de que a maioria dos atos de pedofilia seja homossexual. Expositores anteriores que
nós convidamos aqui, como a Dra. Dalka do Instituto Sedes Sapiens trazem números que não
apontam essa realidade, pelo contrário, a grande parte das vítimas são meninas e que são
vitimizadas, evidentemente, por homens mais velhos e grande parte deles dentro da própria
estrutura familiar.
Porque o senhor quando colocou logo no início da sua exposição isso, me chamou a atenção porque é contraditório em relação aquilo que nos foi apresentado anteriormente.
O senhor coloca várias questões e eu queria dizer em primeiro lugar: o papel do Ministério Público no que se refere aos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Qual
é o papel, e se hoje o Ministério Público está totalmente preparado para fazer esse atendimento, inclusive com a celeridade que a gente, às vezes, se queixa?
Nós que trabalhamos nessa área, vamos para as cidades e recebemos muitas reclamações
de que os projetos não andam, não só no Ministério Público, diga-se de passagem.
É no Ministério Público, na Polícia Civil. A semana passada eu recebi uma denúncia de
uma cidadã do interior do Estado, onde há um inquérito em andamento sobre pessoas de
reconhecida ascensão social na estrutura social daquela cidade, e que o inquérito está parado, absolutamente engavetado, isso na Polícia Civil.
E o senhor também colocou durante a sua exposição, que as condições, muitas vezes, da
própria Polícia Civil, não são tão adequadas, falta uma conduta mais especializada para lidar
com esse assunto.
E aqui eu queria colocar mais uma preocupação nossa, de que muitas vezes a criança vitimizada e também o adolescente, ele é submetido a inúmeros interrogatórios, e os prejuízos
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emocionais que esses fatos lhe ocasionam. Porque cada vez que ele tem que falar, as lembranças voltam à tona e a criança é revitimizada várias vezes.
Como a gente e o Ministério Público poderíamos trabalhar no sentido de tentar diminuir
esse número de vezes que a criança é submetida ao interrogatório, de uma situação extremamente difícil para ela?
Como é também a atuação conjunta e se existe uma atuação conjunta entre o Ministério
Público e a Polícia Civil, e também se o Ministério Público tem uma conduta que é generalizada para todos os promotores que atuam na área da infância e da juventude no Estado, ou
se essa é uma decisão de foro intimo, ou seja, cada um toma as medidas e iniciativas que
achar mais conveniente para cada caso? Se tem uma regra preestabelecida que posa nortear
as ações que vocês tem desenvolvido aí nesse trabalho.
Em princípio seria isso e depois outros Deputados farão, e se necessário eu gostaria de
retomar a palavra depois.
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Nobre Deputada, com relação à incidência entre meninos
e meninas, esse trabalho que nós desenvolvemos e à época em que nós fizemos a pesquisa, nós nos amparamos obviamente em dados passados em 1999, 2000 e obviamente que
também, na época em que nós atuamos especificamente no caso Chipkevitch, que se desenvolveu esse trabalho inicial, que foi de fundamental importância, a pedofilia era ainda uma
coisa mascarada em vários aspectos. A gente ainda não tinha números reais efetivamente
colocados. Então data máxima vênia, eu peço aqui escusas pela colocação, mas na nossa
visão, pelo trabalho desenvolvido na promotoria da Barra Funda e também à frente desses
casos que, obviamente, eu não tenho os dados estatísticos precisos, mas apenas os estudos
que nos foram colocados, a primeira impressão que nós tínhamos é de que o número de
pessoas vitimizadas era mais relacionada a meninos do que meninas. Isso por conta até dos
casos que nós temos verificado. É obvio que esses números certamente mudaram, e por isso
que é importante que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tenha acompanhamento de estudiosos da área, e não só da área de Direito, para que possam ter manancial
suficiente para esses dados estatísticos.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Me permita um parêntese, a igreja recentemente fez uma
colocação exatamente nesse sentido, atrelando as duas coisas e houve protestos.
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Na verdade eles colocaram que seriam relações homossexuais, quando na verdade o problema é muito mais grave. Nós temos verificado, infelizmente,
em alguns segmentos religiosos, profissionais, a existência desse tipo de criminalidade.
Com relação ao aparelhamento da Polícia e do Ministério Público, eu acho que as instituições estão aparelhadas para investigação criminal de toda e qualquer espécie. As Delegacias
da Mulher, mais especificamente na questão da violência doméstica. Mas eu acho que ainda
falta esse aparelhamento por parte da Polícia e do próprio Ministério Público porque, por
exemplo: eu sou Promotor criminal. Vamos supor que na Delegacia, no 1º Distrito, tenha
ocorrido lá na Delegacia da Mulher um estupro de vulnerável. Como é crime apenado com
reclusão aqui na capital, vai para o Foro Criminal da Barra Funda. Lá chegando, são 120
promotores criminais. Esse inquérito policial será distribuído livremente, ao Promotor natural
que vai oferecer a denúncia, e obviamente, por conseguinte, distribuída a uma das Varas
Criminais, uma das 30 das Varas criminais. Então quer dizer, não que eu não esteja preparado
juridicamente para enfrentar as questões dos tipos penais, mas eu não me sinto preparado,
por exemplo, para fazer uma oitiva de um menor de idade, assim como o Juiz também não
está preparado. Tecnicamente perfeito, jurista de nome internacional, mas na hora do tato,
aquela situação de tratar com a criança, e esse problema que a senhora levantou que é de
extrema relevância na fase policial, a vítima é ouvida 3, 4 vezes porque caiu em contradição.
Não é cair em contradição à regra geral, e porque ela, na situação do seu trauma, ela lembra
de algumas coisas e outras ela faz questão de apagar. E aí na hora da pressão, o delegado de
polícia acaba jogando essa criança, esse adolescente na parede, não por estar mal intencionado, mas por não estar preparado para tal.
Talvez a solução fosse a seguinte: um grupo de atuação especial do Ministério Público, os
próprios promotores da infância e juventude que cuidam de outras questões, porque a área
criminal Deputada, estupro de vulnerável vai lá para Barra Funda, para o Promotor Criminal
que é assim: entra uma audiência de tráfico de drogas, uma outra de latrocínio, outra de
roubo a mão armada e entra uma criança vítima de estupro de vulnerável, ou seja, a senhora
ser assaltada eu vou perguntar: Como é que foi? A senhora reconhece fulano como sendo
autor do crime? Sim ou não?
Aí chega à criança, aí para tudo, aquele ritmo que a gente vai levando de audiência, para
tudo. Não tem uma sala preparada, com objetos lúdicos, não sei. Os especialistas que tem
que dar a solução, não sou eu, certamente eu não tenho esse preparo. A gente tem todo o
cuidado.
O próprio advogado da pessoa que está sendo processada, muitas vezes não é o Juiz e
nem o Promotor, mas o próprio advogado que passa a ser hostil, a fazer perguntas inadequadas.
Teve dias que dá vontade de pular da mesa. Porque o cidadão no afã de defender o seu
cliente, ele acaba agredindo a criança e o adolescente. O Juiz admoesta, adverte, mas o trauma já foi.
Então talvez a criação de grupos especializados, mesmo dentro da Promotoria criminal,
um promotor para promotoria criminal para cuidar desses casos especificamente.
Regra geral, as mulheres ou as pessoas que tem uma formação mais adequada nesse
sentido, têm o tato. A mulher que tem o espírito materno tem muito mais tato, são mais
cuidadosas do que nós, homens. Eu sou pai, mas entre o pai e a mãe... As mulheres nesse
aspecto são muito mais eficientes e teriam condições de cumprir adequadamente o papel,
na qualidade de Promotoras, Juízas. E também sempre, sempre, tanto na fase policial quanto
em juízo, o Juiz quando faz a pergunta, ele faz diretamente à vítima. O Promotor também.
Então talvez, criar mecanismos que se faça a presença dessas equipes multidisciplinares, que
através da psicóloga que está lá interagindo no desenho, porque tem muito disso, do trabalho psicológico fundamental, a assistência social que está lá lidando e de repente, chega um
elefante na loja de cristais que é o Promotor ou Juiz.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – É muito mais fácil você tirar informações da criança através
de trabalhos lúdicos como esse com o acompanhamento de profissionais especializados. Nós
também não vamos querer que o Juiz ou Promotor tenham um preparo especializadíssimo
nessa área. Eu acho difícil, mas podemos agregar a esse trabalho, profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfim. Quem lida com essa problemática e
é treinado para isso, é capacitado.
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Talvez um convênio, uma proposta da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo junto ao Tribunal de Justiça, Ministério Público para essa criação
efetiva de Vara especializada, porque tem um problema bastante sério que é o tempo. O Juiz
olha para o relógio e fala: Essa audiência é agora para as 15 horas, às 16 horas já tem outra.
Então em uma hora, para uma criança vitimizada, que foi durante anos violentada, agredida
psicologicamente e fisicamente, uma hora para sacar dela o que efetivamente aconteceu...
Não é só para instrução do processo, a gente tem que entender no Brasil, por exemplo, hoje
nós temos o programa de proteção a vítimas e testemunhas, o que é um absurdo. Não se
protege a vítima e nem a testemunha, o que se protege é o testemunho, ou seja, para fins
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processuais. O que disse a pessoa. E nesse caso, eu acho que, às vezes, está em segundo
plano... A gente quer apurar a verdade, mas se a apuração da verdade vai gerar um trauma
tremendo na criança, em uma hora eu vou ter condição de ouvir a testemunha ou a vítima?
É bastante complicado.
Seria necessária a criação dessas Varas especializadas. É um assunto muito delicado.
O SR. – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem nobre Deputado Afonso Lobato.
O SR. AFONSO LOBATO – PV – Primeiro gostaria de pedir desculpas aos nobres pares
e a V. Exa. e ao Promotor pelo atraso, porque na verdade nós tínhamos outro compromisso
antes e acabou atrasando e agradecer a presença do digno Promotor de Justiça aqui.
Pelo que eu pude acompanhar, duas questões, dando continuidade à reflexão do Promotor referente à questão de Varas especializadas.
Eu comungo da iniciativa do Deputado José Bruno quando faz uma indicação ao Governador. Eu não sei nem se o Governador respondeu a sua indicação, mas exatamente porque,
Varas especializadas hoje, numa justiça lenta, numa justiça em que falta muito investimento
ainda, numa justiça que na verdade, faltam funcionários, falta material humano. Quando se
fala de Vara especializada, parece que você está falando de um bicho de sete cabeças, mas é
um assunto tão delicado.
Como a gente percebe hoje a Delegacia do Idoso. Porque hoje se implantou? Se bem que
hoje colocaram o pé no freio, mas porque que se implantou a Delegacia do Idoso? Porque
criaram o ambiente propício para isso. De reflexão, de cobrança, de posturas.
Então o que mais? Quais ações políticas vê que poderia partir dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, desta Casa, para que a gente possa sensibilizar não somente o Governo em
questão do orçamento na criação dessas Varas especializadas, mas na sociedade como um
todo. Porque São Paulo, nós vimos nas sessões passadas, é o Estado que menos denuncia ou
comunica esses casos. Então, de fato, será que nós temos tratado desses casos com a seriedade que eles merecem?
Depois eu cheguei também Promotor, eu vi a questão da junção dos dois artigos de lei, o
213 e o 214. Parece que fizeram uma salada que a coisa ficou pior do que estava.
Eu queria que o senhor explicitasse um pouco melhor se a coisa piorou ou melhorou e em
que ângulo. Obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Obrigado Deputado Afonso Lobato. Sobre o aspecto objetivo, a gente já participou de inúmeras Comissões Parlamentar de Inquérito e vendo a importância que tem essa Comissão com relação a um problema tão atual e grave, me parece que
para criação de uma Vara especializada ou para a criação desses grupos especiais, como a
gente também trabalha no dia a dia na investigação, a nossa matéria prima é a informação.
Talvez se a Comissão Parlamentar de Inquérito pudesse obter, por exemplo, junto ao Tribunal de Justiça o número de processos que foram ajuizados ou que tiveram o seu trâmite
na cidade de São Paulo que é um fator referencial importante, de crimes de estupro e que
envolvam crianças e adolescentes, se for possível, porque não sei se é possível ter esse dado
estatístico por parte do Tribunal. Eu estou tendo essa ideia agora, mas se for possível levantar o número de processos que estão em curso ou que tramitaram nos últimos cinco anos, a
respeito desse tipo de criminalidade. Eu daria um chute, porque eu não sei quantos processos
tramitam na 5ª Vara Criminal que é a minha, com relação a esse tipo de crime, esse dado eu
não tenho. E certamente, nas 30 Varas criminais são 50% de roubo, 30% de furto, 20 % de
tráfico, 5% de abuso sexual envolvendo crianças. Talvez com esse dado estatístico, seja possível estabelecer a necessidade da criação de uma Vara especializada.
O SR. AFONSO LOBATO – PV – Sabe por que eu falo isso Doutor, porque nós não temos
o básico que é o Conselho Tutelar funcionando, que é a estrutura básica, fundamental, aquele que está mais próximo no Município, etc., então eu acho que isso...
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Eu tive umas experiências com Conselhos Tutelares que
ficam um pouco receosos, talvez com relação à formação dessas pessoas, que normalmente
muitas são abnegadas que muitas querem ajudar, mas não estão efetivamente preparadas.
Não estou fazendo nenhuma crítica, ao contrário, como eu também não me sinto preparado
para atacar esse assunto como um especialista. Eu sou especialista na área criminal, então o
que acontece?
Cria-se uma Delegacia de Idosos como o senhor citou aqui. Tudo bem. Encerrada a investigação na Delegacia de Idosos, é um crime apenado por reclusão, vai para onde?
Para a vara comum. Vai cair nas 30 Varas, 120 Promotores, 60 Juízes criminais que, obviamente trata de todos os assuntos de maneira absolutamente idênticas, e não são. Cada caso
é um caso e ainda mais envolvendo criança e adolescente, envolvendo pessoas com situações de hiposuficiencia. Não sei se seria a situação.
E talvez, os Conselhos Tutelares as pessoas são eleitas, por um processo eletivo, por dois
anos. Talvez, não sei como poderia funcionar, os requisitos básicos que estão no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Dr. Paulo Afonso Garrido já deve ter sido ouvido aqui, enfim, pessoas que são da área
da Infância e Juventude, talvez para adotar alguns outros critérios técnicos. Ou então as pessoas ingressam como nós ingressamos no Ministério Público ou qualquer carreira e vamos
fazer um curso, vamos aprender como faz, como atende, qual é o básico, qual é a dinâmica.
Então esse tipo de informação seria de fundamental importância.
Referente ao Art. 213 e 214 o que aconteceu?
Nós tínhamos o crime de estupro que é manter conjunção carnal mediante violência e
ameaças, obviamente crimes praticados só contra mulheres e o atentado violento ao pudor
que é qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que pode ser a vítima homem ou
mulher, mediante violência ou grave ameaça.
O que fez o legislador? Ao revogar o Art. 214, inseriu na parte final do Art. 213 – ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça
– representa um crime só ou o nome iuris só, que é o crime de estupro. Hoje, genericamente
o nome do crime é estupro, mas na verdade só a primeira parte que podemos nos referir efetivamente à conjunção carnal.
Então o que acontece? Quando a mulher sofria a conjunção carnal e também vinha a
sofrer, por exemplo, um ato libidinoso qualquer, uma felasiore, como é que nós capturávamos
a denúncia ou acusação formal? Era Art. 213 mais o Art. 214, depende das circunstâncias
com curso formal ou com curso material de crimes. E aí a pena de 6 a 10 anos vezes dois. Ou
então a mais grave aumentada. Agora a gente tem um problema que só será solucionado
pelos julgados dos nossos tribunais. A jurisprudência é que vai solucionar.
Nós temos denunciado essas situações como sendo primeira e segunda parte do dispositivo. Agora vamos precisar esperar os julgados do Tribunal de Justiça para dizer se é crime
único ou é um crime multifacetado, ou seja, que permite interpretação na sua primeira e
segunda parte.
Porque se a gente levar, por exemplo, uma equiparação bastante perigosa, mas vou levar
para área patrimonial. Crime de receptação diz assim: guardar, ocultar, trazer consigo coisas
que sabe ser objeto de crime. Esqueci algum verbo aqui, adquirir, receber, ocultar coisa móvel
que sabe ser objeto de crime. Se o sujeito ocultar e antes de ocultar adquiriu, o crime de
receptação é um só, muito embora sejam dois núcleos do tipo penal, entenderam?
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E no Art. 213 diz: manter conjunção carnal ou manter qualquer outro ato libidinoso. Será
que os tribunais superiores não vão interpretar isso como um crime único. Se interpretar
como crime único, que não é o espírito da lei, você vai ter uma pena reduzida.
Há muitos juristas já falando desse assunto, mas o meu temor, que a gente conhece na
prática, vai bater no Tribunal de Justiça ou nos Tribunais superiores e aí a interpretação caberá a esses magistrados.
O SR. AFONSO LOBATO – PV – O grande problema é exatamente isso aí. Cabendo ao
Juiz, aí varia a interpretação e aí a gente fica numa insegurança jurídica.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – E essa falta de clareza não dificulta a condenação? Por
exemplo, nós não temos no Código Penal a definição de pedofilia enquanto crime.
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Não existe. Uma das coisas que a gente acha falha no
nosso ordenamento jurídico, por exemplo, crime organizado. Não tem fato típico, ou seja, um
fato penal específico. O que o brasileiro fez? Equiparou organização criminosa a quadrilhas
ou bando. Nem sempre tem essas características.
Crime de pedofilia não existe. O que existe são esses tipos penais que se adéquam na
justa medida, porém o estupro de vulnerável do Art. 217ª ou o Art. 213 podem acarretar
interpretações absolutamente antagônicas por parte do julgador, e aí vem aquela velha
história que eu não gosto de falar, mas é a verdade. Infelizmente se criam duas justiças criminais: aqueles que têm recursos vão até o Supremo e conseguem uma medida mais benevolente e a justiça criminal do pobre, que essa funciona perfeitamente.
O SR. AFONSO LOBATO – PV – Só para encerrar eu pergunto ao senhor. Com a Comissão Parlamentar de Inquérito da pedofilia lá no Senado, presidida pelo Senador Magno
Malta e com Comissões Parlamentar de Inquérito que estão acontecendo nas assembleias e
também estou vendo aqui a Vereadora de Pindamonhangaba, a Geni que tem acompanhado
todo o andamento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, uma pressão política para que
se possa incluir e tipificar pedofilia, o senhor vê campo para isso?
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – É possível, desde que... O grande problema das Comissões
para criação de dispositivos legislativos é que normalmente nós pegamos os grandes iluminados, os grandes juristas, que infelizmente não estão na lista do dia a dia. Conhecem na
teoria o que se diz na Alemanha, na Itália, direito anglo-saxão e tal, pelo direito português,
etc. Agora essas comissões se ressentem de operadores do direito que estão todo santo dia
com a sua barriga no balcão do cartório ou com seus dedos calejados de tanto assinar os
termos e declaração ou de participar das audiências propriamente ditas. Ou seja, os Delegados de polícia, Promotores de Justiça, Juízes de Direito que estão no dia a dia. Então a gente
chama essas comissões de Notáveis, são os Notáveis, eu respeito a todos eles, eles devem
permanecer nessas comissões, mas deveriam também estar aqueles que estão no dia a dia.
Ter os grandes estudiosos que vão traduzir a teoria e aqueles que estão na prática. Dizer:
Olha, esse dispositivo é lindo, é maravilhoso, só que na prática a coisa não funciona assim.
O Delegado de policia fala assim: No meu plantão, se eu colocar esse dispositivo dessa
forma, não vai funcionar, não vai atender, porque lá funciona assim, assado.
Então talvez, uma adequação entre a teoria e a prática. O que está faltando no Brasil é
exatamente um conjunto de leis, os legisladores estão muito bem intencionados, as comissões também, mas não há vasos comunicantes entre a teoria e a prática. Acho que se nós
tivéssemos na condição dessas comissões funcionarem de forma mista, não apenas ouvir.
Eu fui ouvido pelo Magno Malta, demos as sugestões, fizeram lá, acho que até acataram a
nossa sugestão de ação penal, só que esqueceram no dispositivo de incluir os crimes qualificados pelo resultado. Não se sabe se é ação penal pública condicionada ou incondicionada,
o que é. Nós vamos resolver pela interpretação da lei penal.
Quer dizer, existem coisas que poderiam ser mais bem direcionadas com a participação
efetiva de delegados de polícia, promotores que estão no dia a dia e juízes nessas comissões
que criam, ou que auxiliam, que corroboram de alguma forma com o trabalho do processo
legislativo.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Apenas antes de passar a palavra ao nobre
Deputado Geraldo Vinholi, como já foi dito pelo Deputado Afonso Lobato, registrar a presença da Vereadora Geni de Pindamonhangaba que tem acompanhado a Comissão Parlamentar
de Inquérito em suas reuniões e também a Isabel que é Secretária de Assuntos Sociais em
Aparecida do Norte. Eu estive lá na última semana também, e são cidades que tem trabalhado no combate a pedofilia e que tem instituído semanas de combate a pedofilia. Parabéns
pela iniciativa e por acompanhar esse trabalho.
Com a palavra o Deputado Geraldo Vinholi.
O SR. GERALDO VINHOLI – PSDB – Cumprimentar o Presidente Deputado José Bruno,
meus caros colegas Deputados, cumprimentar e agradecer a presença do Dr. José Carlos Blat
que tem participado nessa Casa, como ele citou aqui, na Comissão Parlamentar de Inquérito
dos combustíveis que eu tive também o privilégio de participar. E nós estávamos comentando antes do início da sessão, do ano complicado que nós tivemos agora e achamos que essa
Comissão Parlamentar de Inquérito deveria encontrar alguma forma de prorrogar os seus
trabalhos, para que pudesse tratar esse assunto tão delicado e tão novo ainda na esfera das
instituições, estamos todos aprendendo.
E hoje, me parece que com o depoimento da prática, Dr. Blat veio acrescentar muito
naquilo que pode ser a função e nos resultados dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
No caso citado da Comissão Parlamentar de Inquérito dos combustíveis, não só na questão de regras que hoje fecham os estabelecimentos, mas também nós tínhamos um abuso de
troca de notas, enfim, uma série de coisas que vieram a ajudar muito até na própria arrecadação do Estado.
Ainda hoje, estava sendo avisado aqui de uma reportagem em que vítimas, que muitas
vezes vão a Delegacias e não tem a sequencia à apuração dos fatos. A sugestão na prática
seria que todos esses casos fossem levados ao Ministério Público.
Então eu acho que a nossa Deputada Beth Sahão, nossa relatora, hoje anotou uma série
de coisas que no final nós podemos apresentar um trabalho aqui, que possa realmente
ajudar a sociedade e as instituições. E nesse sentido, eu acho que seria muito bem vindo
Dr. Blat, se pudesse. O senhor andou citando algumas sugestões do que poderíamos fazer,
mas acho que o senhor tem o conhecimento necessário para nos ajudar inclusive, em alguns
temas que pudessem ser implementados como projeto de lei, ou como trabalho com o
próprio executivo, seja nas Delegacias, nas Secretarias de Segurança Pública ou mesmo no
próprio Tribunal de Justiça.
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem essa função também de poder unir
as pessoas e as instituições e encontrar medidas que possam beneficiar a sociedade.
Então eu não tenho nenhuma pergunta, apenas agradecer e cumprimentar e dizer que
essa audiência de hoje acrescentou muito naquilo que a Comissão Parlamentar de Inquérito
pode fazer para o bem das instituições e ajudar no caso a sociedade. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Posso apenas fazer uma pergunta. Eu deixei que os Deputados fizessem primeiro, eu me coloco sempre por último aqui na Comissão
Parlamentar de Inquérito, mas o Dr. Blat falou a respeito deste caso de uma cidadã que abandonando a sua família, teve o fato de sua enteada ou a sua filha, impulsionada talvez pela
vingança da mãe a fazer essa denúncia.
E obviamente quando a gente fala da pedofilia, sabemos que há também uma sede
incontida dentro da população por uma vingança, talvez até pelo fato de ser um tipo de
crime que sempre foi uma voz não ouvida na sociedade, e hoje, com tanta divulgação, até
mesmo a imprensa se abrindo para o combate, o que também é muito importante, mas nós
incorremos nesse terrível risco de colocarmos uma pessoa inocente no pelourinho, como um
bode expiatório, ou até mesmo para que seja apenas uma vingança por outro tipo de situação que deveria ter sido discutida.
Eu gostaria que o Dr. Blat pudesse falar um pouco a respeito também desse preparo e que
sugestão, já que quando existe o encaminhamento pré processual, de que forma essa denúncia pode ser desenvolvida para que esse tipo de coisa não acontecesse. E também, já que o
Promotor já teve tantos casos de divulgação nacional, o papel que a imprensa também pode
desenvolver dentro disso, e o que nós como Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
podemos propor.
E eu quero aproveitar aqui a fala do nobre Deputado Geraldo Vinholi, eu acredito que
nós, como Comissão Parlamentar de Inquérito da pedofilia devemos apresentar projetos
como Comissão Parlamentar de Inquérito, com o peso da Comissão Parlamentar de Inquérito,
assinado por todos os Deputados. E até no final do ano nós teremos a aprovação do orçamento do ano que vem, e dentro da rubrica que nós temos para ação social, nós temos que
ter o peso nosso como Comissão Parlamentar de Inquérito, como Deputados, de termos a
nossa emenda ao orçamento do Estado para que isso seja de valia, para que tenhamos dentro da Secretaria de Ação Social, mesmo da Educação e da Segurança Pública, investimentos
nesse combate.
Mas eu gostaria de deixar esse perigo de vitimizarmos pessoas que são inocentes.
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Nobre Deputado, o problema que nós encontramos é que
é assim: a Lei é modificada e são estabelecidos alguns parâmetros teóricos, mas o problema
maior, é às 3 horas da manhã, uma Delegacia de polícia, onde o plantonista está recebendo alí uma informação de extrema gravidade, nessa hora não tem ninguém do Ministério
Público de plantão, as equipes multidisciplinares não estão devidamente acionadas, tem um
número bastante restrito para aquela região.
O que nós precisaríamos é realmente aparelhar as delegacias de polícia, não todas porque seria impossível, mas sei lá, em seccionais ou nessas especializadas, para que a equipe
multidisciplinar, após a notícia, já passe naquele momento seguinte já a tomar algumas
medidas. Como por exemplo, verificar o relacionamento afetivo entre a vítima e seus pais
ou companheiros, enfim, medidas no calor da situação. Ou seja, noticiou, a possibilidade de
mandar essas equipes multidisciplinares, porque o Delegado de polícia ele vai ouvir a versão
da vítima que tem um peso fundamental, não tem o preparo para retirar informação, já pode
vir com a coisa decorada ou emocionalmente transtornada. Tem caso de que quem conta a
situação é a mãe. A vítima só chora. A gente não sabe se está chorando porque apanhou,
para não dizer exatamente nada, ou porque está traumatizada.
O delegado fica na situação de pergunta ou não pergunta. Acredito na palavra na mãe?
E ele não tem o preparo necessário e nem o Promotor, nem o Juiz e que naquele momento
que está ocorrendo àquela situação, ele possa fazer, de repente, um trabalho na vizinhança,
verificar.
A equipe multidisciplinar vai perguntar se o pessoal brigava muito, que isso uma informação fundamental.
Como era o relacionamento entre o agressor e a mãe da pessoa agredida e vice versa, ou
seja, coisas dessa natureza que só chegam para gente, através de laudos que são elaborados, e só chegam muitas vezes, no final da investigação. Não sei se talvez agilizar por esses
meios, mas alguma coisa assim. Eu não tenho a receita pronta, eu dou a sugestão.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Mas nos casos que não há vestígios, nem
laudos...
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Mas os laudos dessa assistência social que foi ao local
agendados e aí a Assistente Social vai lá depois de uma ou duas semanas do ocorrido... Aí
eu já preparei, já vou até recebê-la com um cafezinho. E o fulano era um monstro. Ou seja,
pegar no contrapé.
Graças a Deus é uma minoria desses casos onde a gente percebe essa troca de papeis,
onde a vítima na verdade estão fazendo o papel de criminosos, mas são pessoas tão ardilosas, que preparam toda a situação, que quando chega a Assistente Social para verificar a
residência duas semanas depois, ou alguns dias depois, já instruiu a todos.
Talvez um trabalho multidisciplinar no calor dos fatos.
Nós sentimos isso em todo e qualquer crime, Deputado. Porque é assim, quando chega o
inquérito policial na mão do Promotor para oferecer a denúncia, do crime que for, o que nós
recebemos é um conjunto de papeis onde eu não tenho o efetivo espelho do que aconteceu.
Eu só tenho os fatos relatados do Delegado, e que muitas vezes o Delegado não tem a exatidão dessas questões.
Então, talvez nesses casos mais delicados, um trabalho multidisciplinar efetivo, ou seja,
acabou de acontecer, uma Assistente Social ou mesmo o pessoal do Conselho Tutelar, obviamente com preparo, com cursos junto a psicoterapeutas, pedagogos, psiquiatras, enfim
pessoas que trabalham com assistência social, para que possam realmente poder avaliar
no papel técnico. Porque normalmente o que a gente faz é avaliação pelo emocional, pela
situação fática. E infelizmente, eu já vi isso acontecer, foram poucas às vezes, mas quando
acontece o estrago é tremendo.

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Ainda sobre esse assunto, eu também quero fazer um
comentário. Na minha cidade, Catanduva, você deve ter acompanhado ou ter ouvido falar
daquele problema todo que teve... Só para citar, o que o agente público pode comprometer
as investigações.
No dia em que estava decidido de fazer a visita à casa de um dos acusados para retirar
material, computadores, etc., que a Promotora ia fazer essa visita, a Delegada de Polícia avisou, antecipadamente, o advogado do acusado. Hoje ela está sofrendo um processo administrativo. Inclusive nós fomos até a Secretaria de Segurança Pública relatar o fato, porque foi
algo inadmissível para um profissional.
Então até que ponto esses laços de amizade, às vezes, de amizade quando cidades são
muito pequenas, ou até de parentesco, comprometem o andamento dos trabalhos? Seja
pelos Conselheiros Tutelares, seja pelos Delegados, investigadores, enfim, todos aqueles que
estão envolvidos nisso.
E outra coisa Dr. José Carlos, faltam muitos promotores também. Cidades pequenas que
não dispõem desse profissional. Às vezes, ele passa pela cidade e fica lá algumas horas, insuficiente para poder desenvolver um trabalho.
Há muita reclamação, principalmente dos setores que lidam com isso nos pequenos Municípios de conselheiros tutelares, de departamentos de assistência social, da ausência de uma
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem Sr. Presidente. Queria só colocar algumas coisi- política mais constante e permanente da promotoria pública nesses locais.
nhas que ficaram...
Eu, inclusive, já falei também com o Procurador geral várias vezes a esse respeito.
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Mas eu queria fazer algumas questões, só para aproveitar a sua presença aqui, abusar um
pouquinho mais.
Quais são os dados gerais, estatísticas e análises dos casos de pedofilia e abuso sexual de
crianças e adolescentes do Estado de São Paulo? Se o senhor dispõe disso?
Essa concentração é maior na Capital? Na Grande São Paulo?
Se tem uma distinção entre as regiões turísticas do Estado, porque comumente se a gente
atrela um pouco mais essa questão, sobretudo a exploração sexual com as regiões turísticas,
ou se não há distinção?
Em que regiões do Estado se concentram e que tipos de denúncias prevalecem?
E para finalizar as minhas questões aqui, nós falamos muito das questões de pedofilia
e tal. Afinal de contas, em sua opinião e pela sua experiência, pelo trabalho que o senhor
desenvolve há muitos anos também nessas questões, existe ou não existe uma rede de pedofilia no Estado de São Paulo?
Essa é uma pergunta que a gente se faz. Quando surgiu esse caso em Catanduva, logo de
pronto, falou-se em rede de pedofilia e depois a própria Juíza recuou um pouco, porque não
havia elementos para comprovar a tal questão.
A questão da internet, que o senhor citou um pouco, se a gente não poderia tomar alguma medida em relação aos provedores, já que fazer esse combate não é uma tarefa fácil.
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – A senhora me colocou na parede aqui com algumas perguntas. Deixa eu me posicionar. Eu não detenho a informação estatística, porque como Promotor
de Justiça, em órgão de execução há bastante tempo na Vara Criminal, nós temos as informações referentes ao número de denúncias, número de arquivamentos, diligências realizadas, condenações, absolvições, etc.
Esses dados são reunidos por Promotoria de Justiça ou no Tribunal de Justiça e, encaminhados ao centro de apoio de execuções criminais. O centro de apoio operacional de auxílio
aos Promotores Criminais da Capital. É um órgão ligado à Procuradoria Geral de Justiça,
que reúne esses elementos e também o Centro de apoio cível onde existem os colegas que
atuam na área de Infância e Juventude que detém esses dados estatísticos para adoção de
alguma política interna, “corporis” para um trabalho integrado, eventualmente com a Polícia
ou do próprio Ministério Público.
O que nós podemos estabelecer é que esses dois, infelizmente o Estado, ele maltrata
a matéria prima que ele tem, que é de fundamental importância no combate ao crime. O
Estado espanca, tortura a informação, ou seja, entre os órgãos relacionados não há troca de
informação.
Nas promotorias criminais esse dado não circula, até porque nós estamos dedicados, até
por força da Lei Orgânica do Ministério Público, dedicados àqueles processos que nos caem
sobre a mesa. Esse dado estatístico, talvez seria interessante, faço assim como sugestão, de
se encaminhar ao Procurador Geral para que eleições possa estabelecer, e eventualmente, se
ele tiver essa resposta, porque eu não tenho.
É um dado bastante importante, relevante no combate a pedofilia.
O que acontece no nosso dia a dia forense?
Nós temos resultados, no caso, concretos. Então alí o pedófilo ou o cidadão que abusou,
vai estar lá um promotor dedicado que vai naquele caso, isoladamente, buscar a condenação,
ou buscar obviamente, que se faça a justiça naquele caso concretamente.
Uma coisa bastante interessante que a senhora levantou e que nós temos esse problema
diário. Por exemplo, no combate ao crime organizado, na relação eventual de uma organização, ou de associações de pedófilos, ou grupos dedicados exclusivamente a isso. Nós não
temos essa informação, sabe por quê?
Porque nas acusações formais, nós não trocamos a informação precisa e assim relevantíssimas pelo seguinte: será que o cara que está sendo processado por pedofilia, arrolou a
testemunha A B e C como testemunha da defesa e outro cara arrola essas mesmas testemunhas em outro processo? Nós não temos essa visão no campo processual criminal, nós não
temos o dado estatístico, por exemplo, de testemunhas arroladas num processo, que estejam
também arroladas em outro processo. E eventualmente, a partir desses vasos comunicantes,
a gente tem informação de que há ou não, uma rede de pedofilia ou não.
Então o levantamento dos processos nas denúncias e as testemunhas arroladas pelas
partes, nós não temos.
A mesma coisa acontece sabe aonde? No tráfico de entorpecentes.
Hoje o Ministério Público já estabeleceu agora uma rede de informações para fazer o
cruzamento dos dados inerentes às testemunhas, que depõem nos processos de tráfico do
processo A com o processo B, C ou D no Estado de São Paulo. Porque é uma forma que você
tem de identificar pessoas que não estão arroladas por mera coincidência, mas é porque
eventualmente, esteja escondendo alguma coisa.
Então o que mais me deixa chateado nisso tudo nesse Estado como um todo, não o
Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia Civil e Militar, aparato de investigação criminal,
administrativo, etc., é que nós não temos um banco de dados consolidado de informações. E
cada um registra as suas informações, de acordo com as organizações e método estabelecidos por cada instituição.
Então, às vezes, os dados não são coincidentes com os dados estatísticos do Tribunal,
daquela Vara, etc., porque não há uma precisão.
Por exemplo, o Infocrim é um instrumento fundamental da Secretaria de Segurança Pública, mas é um instrumento que precisaria estar atrelado às informações de Ministério Público
e de Poder Judiciário.
Quantos caras desses que eu estou falando foram absolvidos, quantos foram condenados,
quais cumpriram penas? Durante o processo de execução, o que aconteceu? Quais são as
pessoas relacionadas a essas pessoas que estão cumprindo penas? Quem foi visitar?
Enfim, uma série de dados que, em primeiro momento, podem parecer inúteis, mas não
são, porque os vasos comunicantes de qualquer organização criminosa, se houver, ou se existir, é exatamente nesse detalhamento, nessa precisão da informação. O Brasil na verdade se
ressente disso.
Aqui tem 15 documentos diferentes. A pessoa tem CPF, RG, Título, Carteira de Habilitação,
isso e aquilo outro e vários números e a gente sabe que é muito comum que se registra com
um número e está praticando o crime com outro, está qualificado de um jeito e do outro.
Até pouco tempo atrás, até 8 anos atrás aproximadamente, não existia Deputada, a informação de cruzamento de dados entre os Tribunais de Justiça dos Estados. Era um absurdo,
porque o cara praticava um crime no Estado do Amazonas, está sendo procurado lá, etc., ele
vem para São Paulo. Aí prática o crime aqui e a gente não tinha informação do Estado do
Amazonas.
Infelizmente o trato com a informação ele é muito primário ainda. Então esse tipo de efetividade, estabelecer que os regimentos internos, as Leis Orgânicas dos Ministérios Públicos
estaduais, ou sei lá, alguma lei estadual estabelecendo o Banco de Dados. E aí não afetaria a
questão de legislar sobre prática sobre crime ou de infração penal, mas sim do procedimento
administrativo de cada instituição, e obviamente, estruturá-las.
Quando chega um inquérito na Barra Funda, ele leva um número. Esse número segue até
o final, até o recurso praticamente. Então esse dado precisaria, durante as audiências, saber
quem é que foi ouvido em defesa do pedófilo A será que é a mesma testemunha do pedófilo
B ou do C?
Muito bom, vamos trocar informações. Existem programas que podem ser utilizados
nesse segmento, mas infelizmente, hoje eu não sei dizer se existe uma rede. Quando nós
prendemos o Chipkevitch, a minha ideia era, se o cara grava tudo isso, é porque ele deve
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estar usando essas gravações para comercializar com alguém. No final nós verificamos que
era um cidadão que agia isoladamente.
É um mal trato a informação, Deputado.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Para o Imposto de Renda eles cruzam
todos os dados.
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Isso, para Receita é fácil. Mas isso é histórico no País.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Eu quero agradecer ao Dr. José Carlos Blat
por ter aceitado o nosso convite e ter contribuído com tantas informações. Tenho certeza que
a nobre Deputada Beth Sahão tem muita anotação, muito trabalho, a nossa relatora.
Inclusive nós estaremos em Brasília, visitando a Comissão Parlamentar de Inquérito do
Senado amanhã e vamos conversar um pouco a respeito dessas questões da própria lei que
foi aprovada.
Quero perguntar se algum Deputado ainda tem alguma pergunta a fazer?
A SRA. BETH SAHÃO – PT – A questão do provedor, você acha que dá para fazer alguma coisa?
O SR. JOSÉ CARLOS BLAT – Precisaria ver só a incidência de impostos, verificar como se
dá o controle para que o Estado, eventualmente... É cassar a inscrição.
O grande problema é que alguns provedores não estão baseados no Brasil , estão fora,
mas eles tem escritórios. E obviamente, para eles funcionarem aqui eles precisam de um
documento administrativo fiscal. Talvez achar alguma solução intermediária, para buscar a
punição para esses agentes.
Eles acabam, sob a sigla da privacidade, acabam acobertando uma série de atos criminosos.
O Ministério Público Federal tem feito um trabalho muito interessante de cobrar desses
provedores. Talvez uma legislação estadual casse a inscrição deles.
Aquelas multas, que é o lugar que mais dói no ser humano, que é o bolso.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Mais uma vez então agradeço ao Dr. José
Carlos Blat pela contribuição e agradeço aos Deputados pela nossa reunião, creio que muito
proveitosa. E não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada a reunião.
Muito obrigado.
*

*

*

Reunião da CPI de 08 de junho de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Bom dia a todos. Em virtude de nosso
quorum ainda não estar completo, nós vamos dar início a nossa reunião de maneira informal, porque nós estamos recebendo hoje a Sra. Priscila Siqueira que é a convidada, ela é
Coordenadora da ONG SMM, Serviço à Mulher Marginalizada, tratando também de tráfico e
também de abuso e violência sexual contra menores, que é o caso da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito.
E eu gostaria, sem mais demora, apenas registrando a presença da Deputada Beth Sahão
que é relatora desta Comissão Parlamentar de Inquérito, do nobre Deputado Afonso Lobato
também que é membro efetivo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito e convidar então, a
Sra. Priscila Siqueira que tome assento a Mesa e possa iniciar então a sua palestra.
Desde já, de antemão, agradecemos pela sua presença, pelo pronto atendimento ao nosso
convite e deixando a Dra. Priscila à vontade para poder discorrer sobre o assunto. Bom dia.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pelo fato de ser uma sessão informal, eu consulto no
seguinte sentido: as informações que serão trazidas pela Sra. Priscila a essa Comissão Parlamentar de Inquérito, elas poderão ser incorporadas no nosso relatório ou eu tenho que
desconsiderá-las?
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Consultando aqui a nossa Secretaria, sim.
Eu não sei Deputada se todos os convidados que tem passado aqui, tem que remetido as
suas palestras ou as suas informações para relatoria?
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Algumas coisas chegaram, mas ainda estamos em falta.
Mas a minha assessoria conversa com o Benedito...
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – E a Sra. Priscila idem, para que a gente
tenha no relatório. Obrigado.
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro me apresentar. Sou Priscila Siqueira, sou jornalista, portanto não sou Doutora, tenho uma vasta
experiência por conta da minha idade na grande imprensa. Trabalhei nos órgãos de comunicação “Estadão” e “Folha de São Paulo” e trabalhava especificamente com a questão de
Meio Ambiente. E muitas vezes eu me perguntava como é que eu podia trabalhar com meio
ambiente, defesa da natureza e a defesa da mulher e da criança? Eu pensava: eu tenho que
me definir o que eu quero.
Até que um dia, dirigindo um Volkswagen que eu tinha e que ia para tudo o que era
canto, eu tive um insite. Natureza, criança, mulher são vítimas de um mesmo algoz, que é
esse sistema que nós vivemos e que o falecido e querido Darcy Ribeiro dizia: o processo
civilizatório que foi escolhido por nós. O processo civilizatório que se centra na iluminação de
gênero, de classe, de etnia e raça e na faixa etária.
Se quando a gente conversar, eu insisto em dizer que não é uma palestra, que nós estamos trocando ideias, ninguém é dono da verdade, porque esse é um tema muito polêmico
que têm várias matizes. Como se diz: todo ponto de vista é vista de um ponto, depende
de onde eu estou vendo, mas que a gente tem que trocar e desconstruir conceitos que nós
temos. Desconstruir conceitos que a gente absorveu na barriga da mãe e que a gente acha
que é eterno e verdadeiro.
O Serviço à Mulher Marginalizada, que hoje tem o nome de Serviço contra o Tráfico de
Mulheres e Meninas desde o ano passado, é uma ONG que surgiu em 1991, portanto para
ONG é uma ONG que tem uma trajetória contra a exploração sexual, comercial de jovens,
mulheres, adolescentes e crianças.
Em 96 nós fomos convidados para participar do 1º Congresso Mundial contra a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes em Estocolmo, um encontro que foi realizado pela Rainha Silvia e pela UNICEF.
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E para espanto meu, final do Século XX, o século em que nós fomos à Lua, que o homem
chega a Marte, quando a gente consegue superar tantas doenças, passamos de uma faixa
etária de vida de 32 anos para 64 anos, quando nós conseguimos a Vacina Sabin e que vocês
estavam orgulhosos e orgulhosas de ter pertencido àquele século, você fica sabendo que
nunca houve tanta escravidão no mundo como existe agora.
Segundo a UNICEF, um milhão de crianças desaparecem por ano no mundo. A maioria
para exploração sexual e para tráfico de órgãos.
A UNICEF em seu relatório, o qual nós temos em nossa entidade, mostrava que no Norte
da África existiam casas em que você recolhia as crianças, ficavam lá feito creches e quando
chegava a necessidade de, por exemplo, um garotinho lá da Islândia que tem muita grana e
que precisa um rim e ele é um sangue AB muito difícil de conseguir, você vai lá como se fosse
um matadouro, mata aquela criança e tira o órgão e vende.
Essas casas, vocês me desculpem dizer, mas aqui ninguém acredita em cegonha, são chamadas de Casas de Desmanche.
Já existem casas assim, por exemplo, na América Central.
Eu sou da geração do Geraldo Vandré, aquele cantor que gostava de falar de flores, mas
infelizmente, para chegar às flores, nós temos que passar pelos espinhos. E essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje.
Até hoje quando se fala em tráfico de órgãos nos dizem que isso é lenda urbana. Nessa
mesma Casa, em Novembro do ano passado, teve uma Audiência Pública, onde a Comissão
de Direitos Humanos daqui fez sobre o tráfico de órgãos e tecidos, e que é dantesco e parece
um conto de (ininteligível), você matar um jovem, sem vício nenhum, para poder vender seus
órgãos e vender seus tecidos.
É uma realidade que a gente está vivendo.
Carl Max no século XIX ele dizia que no capitalismo tudo é mercadoria, e nunca nós estamos vivendo uma realidade tão concreta e evidente como essa. Tudo é mercadoria. Vende-se
e o lucro é o que importa.
Haja vista quando vocês vão num hotel aqui de São Paulo, você pega um “duque”, e alí
você escolhe, me perdoem as palavras, se você quer peido de uma banguela ou a bunda de
uma mulata. É assim que se coloca.
Pensem, é mercadoria à venda.
Eu tenho certeza, nós temos refletido muito sobre isso, que se a gente não chegar às
causas dessa realidade, às causas do que faz isso acontecer, nós ficaremos como cachorro
comendo o rabo. Dando voltas e voltas e não adianta.
Claro que tem os casos, mas a gente tem que ir até o final. Acho que esse é um papel
aqui dessa Casa, é saber qual é a causa dessa realidade.
A gente tem muitos exemplos dessa exploração sexual de crianças. Por exemplo, a gente
trabalha no Comitê Paulista de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, tem um subcomitê na
Cidade de Registro.
E vocês sabem que a BR116 é a principal via de acesso para o sul do Brasil. Segundo a
Polícia Rodoviária Federal passam por lá cerca de 45 mil veículos dia. Ao longo dessa rodovia
existem numerosos postos de gasolina com bordéis, bares e alí pulula a exploração sexual.
Alguns exemplos: uma das nossas educadoras viu sair de um caminhão uma menina de
12 anos. O motorista, um gaucho, nossa educadora perguntou para ele se ele tinha filhas. Ele
respondeu: Claro tchê, tenho três. Uma de 9, uma de 12 e uma de 16 anos.
Disse nossa educadora: E se alguém fizesse com uma de suas filhas o que o senhor acabou de fazer com essa menina, o que o senhor acha?
Ele ficou espantadíssimo e disse: Como? Minhas filhas, elas são crianças.
Dá para sacar? Aquela menina porque, provavelmente era afro descendente, era pobre e
tinha tido já uma experiência sexual, ela não é criança.
Eu quero mostrar com isso o que vai na cabeça, o que perpassa, porque eu tenho certeza
que esse gaucho é um excelente pai de família, mas ele não se sente nem um pouco incomodado de usar uma garota de 12 anos no meio do seu trajeto.
Outro exemplo do Vale do Paraíba. Os quilombolas. Muito dos quilombolas que estão lá,
meninas saiam para trabalhar nas casas de família das cidades e não voltavam mais, não
davam notícias. A interpretação que as suas famílias davam é que ela ficou rica e que tinha
vergonha deles.
Elas nunca perceberam que muitas dessas meninas estavam vivendo em regime de escravidão em Santos, como a gente pegou um caso e também nos bordeis ao longo da rodovia.
Um exemplo concreto que é dito pelas professoras é de Barra do Turvo. É o Município
mais pobre do Estado de São Paulo, com o pior IDH.
A questão da exploração sexual lá se dá muito em cima da questão econômica. Relatos
nos dão que no dia da aposentadoria dos idosos, as meninas de 12 e 13 anos os esperam
para sexo oral para poder ter um dinheiro para levar para casa. Em Barra do Turvo. O pior
Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de São Paulo.
Inclusive eu soube de casos de professores que colocam as suas filhas para serem usadas
sexualmente e trazer dinheiro para casa.
Então eu estou mostrando alguns casos, para depois discutir as causas.
Um exemplo: eu sou de São Sebastião, apesar de trabalhar em São Paulo, moro em São
Sebastião, litoral norte de São Paulo. Uma cidade que é portuária e ao mesmo tempo é uma
cidade turística. Maresias, Boissucanga, Camburí. A alta burguesia de São Paulo conhece.
Nós temos um trabalho específico lá com o tráfico de meninas. Primeiro, em Boissucanga,
as professoras contando que as meninas de 10 a 12 anos dormem o dia inteiro na aula pela
manhã.
Porque ela dorme o dia inteiro? Ela não dormiu a noite toda?
Não, durante a noite ele foi colocada para trabalhar pelos pais nos bares que existem na
região e nos bordeis.
Segundo, que esse eu acho terrível, mas nós temos um Centro de Referência da mulher
em São Sebastião, foi relatado pelas prostitutas adultas, aí elas são adultas e nós não temos
nenhum critério moral em relação a isso, se ela quer fazer isso ela é adulta, ela não é escrava, tudo bem. O máximo é que se cuide, mas elas contavam o seguinte: que nas viagens que
elas entram nos petroleiros, muitas meninas de 12, 13 anos embarcam, elas voltam e essas
meninas não e não se sabe mais para onde elas foram.
Nós chegamos já a denunciar isso aqui com a Delegada Márcia Ruiz aqui de São Paulo,
que era da Delegacia dos Direitos Humanos, para poder ver o que está acontecendo com
essas crianças.
Outros exemplos: trabalho feito no Vale do Paraíba com senhores que trabalham na
Embraer que dizem claramente: perdoem-me a grosseria, mas é a palavra usada. “Eu quero
carne fresca, gente velha já tem em casa.”.
Então é o uso do que alí fazem de meninas de até 14 anos. Profissionais, não estou
falando de gente ignorante, entre aspas. Testemunhos que nos chegam. Apesar de nós não
trabalharmos na ponta, não trabalharmos com apoio, o enfrentamento sempre se dá na prevenção, na responsabilização e no apoio a ritma. É esse o tripé do atendimento. Nós trabalhamos basicamente, e exclusivamente com a prevenção, mas esses casos nos chegam.
Os casos de pedofilia dentro da igreja que estão sendo denunciados têm que ser analisados. Absolutamente nenhum padre, nenhum pastor está acima do bem e do mal. O que é
errado, o que não pode ser é a completa impunidade. Isso não pode. Nada pode esconder,
nem o Papa pode esconder. Tem que ser averiguado.
Eu vou contar a vocês um caso que aconteceu comigo, só para gente chegar naquilo que
eu quero colocar.
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Eu tenho quatro filhas mulheres, e um filho homem e uma vizinha minha, pessoa excelente, uma mãe de família maravilhosa que ao contrário, tem uma filha de 17 anos, um menino
de 15, um de 14 e um de 12 anos, assim uma escadinha.
E minha vizinha foi lá em casa, tomando um cafezinho me falou: Priscila, você não sabe.
Eu vou ter que arranjar uma empregada em Caraguatatuba.
Perguntei por que e ela disse: Você sabe, o Junior que está com 15 anos, está na idade de
se iniciar sexualmente, e se ele for para zona ele pode pegar uma doença. Então eu tenho
que arranjar uma empregada virgem para trabalhar lá em casa.
Eu respondi para ela: Não, não, primeiro você vai arranjar um jardineiro saradão e legal.
Sabe para que? Para iniciar a sua filha mais velha que tem 17 anos. É uma questão de justiça, primeiro os mais velhos, depois os pequenos.
Ela levou um susto e falou: Você está louca?
Disse: Não minha irmã, louca está você. Você vai pegar uma criança, uma menina no
Município vizinho que vai ser iniciadora do Junior e do outro e do outro, e daí você joga fora
como um Modess que usou, sujou e largou.
Agora, o que eu estou chamando a atenção e que me escandaliza, é que é uma pessoa
que fez isso com o maior espírito materno. Ela não fez isso porque ela é uma má pessoa.
Ela fez porque ela está preocupada com a saúde dos seus filhos, apesar de ser curcilista, ir à
igreja comungar e etc. Eu me pergunto: o que está dentro das nossas cabeças que a gente
acha isso tão normal?
Quando eu falo em desconstruir, é isso que eu estou falando. Nós temos que desconstruir
conceitos que a gente tem da barriga da mãe. Eu sempre digo que mulher nasce com complexo de culpa, porque o filho não vai bem na escola, a mulher é culpada. Separou do marido? Não soube segurar seu homem. O menino machucou, o marido fica bravo com a mulher
que o filho machucou. Qual é a criança que não machuca?
O cara que não casa, ele é danado, espertão, ficou solteiro. A mulher que não casa é titia,
solteirona, ninguém quis. A mulher não tem identidade enquanto ser.
E aí está, essas são as causas culturais, da nossa cultura que a gente tem que discutir.
Obviamente quando você fala, na dominação de classe, na dominação étnica e racial, na
dominação de gênero e na dominação etária, as causas são sócio econômicas e culturais.
Eu falei aqui agora que vocês deveriam chamar a doutora Albertina Duarte, porque ela
citou, inclusive, um caso ocorrido aqui na Vila Mariana, de meninas de 12, 13 anos que eram
aliciadas na Zona Leste, Itaquera. E quem as aliciava eram meninas de 15 a 16 anos também,
que traziam as mais novas. Essas garotas faziam um exame médico para saber se elas não
tinham nenhuma doença e atendia os engravatados da Avenida Paulista, que na hora do
almoço relaxavam da tensão do trabalho com meninas adolescentes.
Esse foi um caso relatado pela doutora. Então está muito no nosso nariz, é que a gente
acaba acostumando. É como se fosse naturalização da exploração. Baseado em questão
sócio econômica.
Barra do Turvo, por exemplo, que foi citado aqui. Se quisermos resolver a questão de
Barra do Turvo, daquelas meninas que fazem relação para levar um dinheiro para casa, nós
temos que resolver a questão sócio econômica daquele lugar, ao lado, obviamente, de outras
medidas.
Não adianta dizer a menina para não ser prostituta porque isso é pecado. Ela vira para
você e te pede um emprego. Você tem emprego para dar para ela?
Essa posição moralista é uma posição extremamente farisaica. Na Praça da Luz existem
100 prostitutas que trabalham durante o dia, registradas pela Prefeitura.
Um dia desses uma educadora nos disse assim: tem uma das garotas, 23 anos, que tem
uma filha de 6 anos, que está chorando para caramba. Cada vez que chega um cliente, ela
chora porque ela não agüenta, porque o cliente da Praça da Luz é alguma coisa absurda. É
outra vítima também. Mas só de olhar para ele arrepia, e ele vai querer sexo anal.
Cada vez que chegava um cliente ela chorava porque não queria ir. Quando ele saia ela
chorava porque ela tinha que dar de comer para filha.
Aí eu, na minha ignorância de madame de classe média, falei para educadora: Quanto
que ela precisa para viver o mês, e durante esse mês procurar um emprego, tentar uma coisa.
Responderam-me que ela vive com 300 ou 350 reais, isso para ela estava ótimo no mês.
Eu peguei meu cheque, preenchi e mandei entregar para ela.
Aí a educadora me disse: Bom, são 100 prostitutas. A senhora tem 100 cheques de 350
reais para me dar? Porque se a senhora não tiver, vai me dar um problema terrível. Se eu
chegar lá e ajudar uma, e com as outras 99 o que eu faço?
Óbvio que 35 mil reais eu não tinha.
Aí então a reflexão. Por 300 ou 350 reais, uma jovem de 23 anos e sua filha de 6 anos,
tem um destino marcado, porque filha de prostituta, prostituta é. É muito difícil escapar. 350
reais meus amigos nós gastamos com uma bota que nem precisamos, porque temos três
no armário. 350 reais são gastos em uma rodada de cerveja, mas 350 reais determinaram a
vida de duas mulheres. Não é uma situação perversa e malvada? É. Está aí. A maioria delas
nos diz, me arrume, pelo amor de Deus um emprego. Onde vamos arrumar um emprego? A
(ininteligível) já está desgastada para vida, não tem educação, não tem escolaridade, como a
gente faz?
E ainda acusamos que elas são pervertidas.
E outra realidade que eu gosto sempre de marcar. A maioria dessas pessoas, como a
maioria dos travestis, foram vítimas de exploração sexual quando eram crianças.
Eliete Safiotti, professora da USP, reconhecida internacionalmente, ela fez uma pesquisa
que mostra que 60% dos estupros ocorrem com o pai biológico. E segundo ela, perpassa
classe, e as crianças da classe média e classe média alta sofrem mais do que as de classe
baixa. Um escândalo a mais ou a menos, a polícia já foi tantas vezes lá, mas na classe alta
o cara é Juiz, é Promotor, é empresário e a mãe acaba não querendo se envolver. E muitas
vezes essa menina chega a sofrer três, quatro anos, até que ela mesma chega a sair, mas
com que marcas?
A gente teve o testemunho de um Promotor de Recife e ele contou o seguinte: que um
senhor de Recife, e isso no nordeste é muito comum, tinha estuprado quatro filhas e estava
preso.
E ele nos falou que ele se sentiu encabulado, porque o estuprador falou para ele assim:
Meu senhor, porque o senhor está me prendendo? O senhor não sabe que o pai é dono da
filha? Pecado é a mãe comer o filho.
Isso é cultura? Isso é cultura da Idade Média onde suseranos e vassalos, onde a primeira
noite da virgem era só suserano, só que agora é a primeira noite, a vida inteira é do pai e
muitas vezes a mãe sabe.
A gente tem casos de filhos que mora a filha, mora com o neto, a mãe, porque ele é o
provedor.
Eu, como jornalista vi uma cena tristíssima. Uma menina de 9 anos em São Sebastião
denunciou o pai e quando ele saiu algemado, a menina estava num canto da Delegacia, a
mãe e os outros filhos todos olhando ela com raiva, como que dizendo: O que você tinha que
tirar o provedor de nossa casa? E agora vamos comer o que?
Além de ela ter sido estuprada, ela se sentia culpada por ter denunciado. Não sei como
que ela conseguiu falar. Dá para sacar?
Quer dizer, é muito mais complexo. Eu sempre digo que a questão da exploração sexual
de criança, adolescentes e vulneráveis é a ponta do iceberg. Se a gente só quiser tocar na
pontinha, não vamos resolver, porque o iceberg é imenso e está debaixo da linha d’água. São
nos icebergs que são as nossas relações econômicas sociais, as nossas relações culturais. O
Brasil é o campeão de desigualdade social.
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Quando o Fernando Henrique Cardoso saiu, nós tínhamos 52 milhões de pessoas abaixo
da linha da miséria. Bonito não é? Pessoas que viviam com um dólar ou menos de um dólar
por dia. Digamos dois reais.
Vamos fazer um exercício de pensar como é viver com 2 reais por dia. Comer, dormir, ter
casa, condução, se a mulher compra um Modess, tomar banho. 70% dessas pessoas, mulheres com seus filhos de menos de 14 anos. Daí o que se fala? Feminização da pobreza.
Hoje, o mês passado na “Folha de São Paulo”, o Brasil já está com 30 milhões. Baixou
para 30 milhões, mas a estatística continua a mesma em relação à mulher e a criança. O que
essas crianças têm a não ser vender o seu próprio corpo.
Vamos jantar fora numa noite de sábado, uma hora da manhã tem uma menina vendendo flor. Se vocês esperam um pouco, dali a pouco ela entra num carro e volta cuspindo
esperma. Aqui, nas gangues do paizinho. Uma que foi pega que eram homens com várias
crianças para fazer sexo oral nos carros com outros homens. Então, essa questão da falta de
educação, a questão econômica, a questão da divisão da riqueza é fundamental. Claro que é,
mas ao lado disso tem a questão cultural.
E aí eu fico feliz porque sei que nessa Comissão Parlamentar de Inquérito tem muita
gente ligada a igrejas, que tem uma visão, como dizia o Evangelho de São João, que eu acredito num Deus que eu não vejo, mas não me importo com o irmão que eu vejo? Eu sou um
mentiroso. É daí que nós partimos.
Porque nós estamos envolvidos nisso? Se você diz que acredita, meu amigo, a figura da
divindade está aqui no outro não está lá não sei onde, vagando no espaço.
Infelizmente, eu sou católica apostólica romana de carteirinha, mas hoje em dia tem toda
uma relação, uma leitura, porque eu digo que isso fortalece as nossas relações injustas em
relação à criança e gênero.
É a visão da divindade. Para nós Deus é Pai, Deus é Homem, e a gente até esqueceu que
João Paulo I falou que Deus é mais Mãe do que Pai. É Pai nosso que estais no céu.
Então na cabeça das pessoas, você, me perdoem eu sou jornalista, e jornalista é curta
e grossa, colocamos um pênis na figura de Deus. Deus veio, antropologicamente, como um
macho. Cristo era homem, Maria era mulher, mas Deus uma energia. A primeira se você acredita, uma energia que é tudo e todos. Que está em tudo e todos, uma energia de amor, uma
energia de relação, de fraternidade, de igualdade.
Não, ele é um homem, um macho, branco obvio, porque o macho é o nosso Deus do...
Jesus Cristo virou loiro de olho azul, porque é o dominador, é o Deus dominador.
Então na medida em que você acha que Deus é um homem, quem é a imagem e semelhança de Deus? O outro homem. A mulher não é. A mulher, aliás, não é nada. Ainda temos
muito... Se vocês quiserem fazer uma análise do rito do casamento, a mulher entra com o pai
João, ele passa a mercadoria para o noivo Alberto, um terceiro homem que seja o pastor, ou
o padre, ou o rabino consagra a união. Ela quem é? A filha de João, a mulher de Alberto e se
Deus quiser, ela vai ter um filhinho macho para ser a mãe de não sei quem.
Por isso que eu acredito que a violência contra a mulher ela não aparece, porque ela,
antologicamente acaba não sendo. Se você analisar, o tráfico de pessoas no mundo, que
a ONU chega a falar em quatro milhões, mas que hoje a gente usa mais o dado da OIT, 2
milhões e 300 mil pessoas por ano, 83% são pessoas do gênero feminino, sejam adultas ou
crianças, na faixa etária de 13 a 25 anos.
Então olha como a incidência dessa visão recai no ponto de vista do crime.
Outra visão que eu acho terrível é a má leitura de Genesis. “O pecado entrou no mundo
pela mulher”. Eu sempre digo que o Adão era um débil mental, está vendo as borboletas,
passarinhos, veadinhos e daqui a pouco chegou aquela gostosona, peituda, bonitinha e
ele cai. Quando não é nada disso, a leitura toda é uma leitura de poder, não é uma leitura
de sexualidade. Mas o que fica, é que se aquela criatura levou, para se hoje nós sofremos,
ela tem que ser vitimizada, tem que apanhar. Aí você vê pelos ditos populares. “Mulher de
malandro você não sabe por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando”.
“Briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. “Segura as cabras que os bodes estão
soltos”.
Isso há alguns anos atrás era maravilhoso nos caminhões. Teve um que eu li que dizia:
“Mulher e cachorro, quanto mais você bate melhor é”.
Então essa visão é uma visão da nossa estrutura mental, é uma estrutura cultural, que se
você quiser acabar com a questão da exploração, você tem que discutir, você tem que desconstruir.
E aqui eu acho até que uma proposta, que essa coisa seja discutida nas diversas igrejas.
Que essa relação seja desconstruída nas escolas. Que a gente tenha toda uma visão de aprofundamento, porque senão daqui a 20 anos nós vamos discutir as mesmas coisas, sem ter
resolvido o cerne do problema, que é o como a gente vê a questão.
Eu digo que a exploração sexual da criança é muito mais que a tara de um homem. Não é
uma questão de conversão pessoal, do ponto de vista sociológico, é do ponto de vista antropológico. É uma questão cultural, econômica, uma questão que ter que ter políticas públicas
de trabalho, inclusive, de trabalho juntamente com a população do gênero masculino.
E eu aqui gostaria também de falar um pouco para vocês dessa questão do tráfico de
pessoas, que é o que a gente trabalha especificamente na nossa ONG e que recai muito em
cima de adolescentes, meninas de 14, 15 anos, que muitas vezes tem as suas idades falsificadas e que vão embora, principalmente, para Espanha, Portugal, Itália onde há uma proporção
imensa de brasileiras, que o Brasil não pode concordar com isso.
Não tem como fazer uma estatística, porque é como a venda de drogas. Na verdade, você
trabalha em cima de projeções de jornal, principalmente de mídia e de boletim de ocorrência.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – É que você colocou na ONU, 2 milhões e 300 mil.
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – A OIT que fala isso. A ONU chega a falar em 4 milhões
que é discutível.
Pessoas traficadas no mundo ano, para trabalho escravo, para adoção ilegal, para remoção de órgãos e tecidos, mas 80% é para exploração sexual comercial.
O tráfico de pessoas até muito pouco tempo era considerado o terceiro crime mais rentável do mundo. Perdia somente para armas, depois para drogas e o terceiro era ele.
Um relatório de Outubro de 2008, da OIT Organização Internacional do Trabalho, mostra
que nós temos hoje em dia 32 bilhões de dólares de lucro anual, o lucro do tráfico de pessoas. Aí ele teria superado o de droga, porque o de droga é mais fácil você prender o cara,
porque tem uma materialidade da droga. É mais fácil apreender. Ao passo que você vender
uma pessoa fica difícil porque, às vezes, a própria vítima não se reconhece.
Muitas vezes a moça diz que aceitou ser prostituta na Europa. Ela aceitou ser prostituta e
não ser escrava e isso ela não vê. Tanto que o Protocolo de Palermo fala o seguinte: se você
concorda ou não de ir, não importa, o crime continua.
Então o Brasil tem uma situação muito estranha em relação a isso, que é vergonhoso. Nós
somos o maior exportador de pessoas, principalmente de mulheres e meninas para exploração sexual na Europa, somos um país de trânsito. As mulheres e adolescentes que vem de
outros países sul-americanos ficam aqui um tempo antes de irem para Europa. Somos um
país que trazemos traficados para cá. Em Fevereiro do ano passado foi pego um grupo de
meninas coreanas que vieram aqui atender a burguesia da indústria de confecção aqui do
Bom Retiro, e a gente via que elas eram todas menores de idade. E o coreano me disse que
isso fazia parte da cultura deles. Que a mulher dele dizia para ele ir para relaxar, que aquilo
não tinha problema.
Mas vai relaxar jogando futebol e não usando uma menina.
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Nós também pegamos meninas na tríplice fronteira entre Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia, Brasil e Uruguai que é difícil, porque uma fronteira é uma rua. Por exemplo, Uruguaiana
é uma rua, atravessa e do outro lado está em outro país.
E temos também aquela imigração que trabalha como escravo para confecção aqui no
Bom Retiro, que é terceirizada por coreanos, mas são geralmente bolivianos, alguns coreanos, paraguaios e peruanos.
No ano passado uma senhora, o CAMIG – Centro de Apoio ao Migrante pegou uma
senhora toda batida, toda machucada, ela estava com um bebê de 6 meses, o dono da confecção tinha 6 mulheres que trabalhavam para ele. Trabalhavam e ao mesmo tempo ele as
usava sexualmente. Aquela criança era filha dele. E ela conseguiu fugir.
Essa mulher não falava português, não falava espanhol, porque ela era uma índia boliviana. Essa também é a realidade do nosso nariz, no Bairro do Bom Retiro.
Onde que está a fábrica da Fórum? Onde estão as fábricas dessas grandes marcas? E
não adianta vocês dizerem que não compram aqui e vão comprar nos shoppings, porque as
do shopping vem de lá. Essas indústrias elas cortam a peça, levam a peça para lá e ganha à
média de trabalho, 14 horas de trabalho por dia, 30 centavos a peça costurada.
Então essa exploração existe e está aqui diante de nosso nariz.
Eu fico muito feliz de ver que pelo menos tem na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo uma Comissão preocupada com isso. Fico triste que saiu numa época ruim, que
é época de eleição. Essa é uma Comissão Parlamentar de Inquérito que deve de estender e
aprofundar e mesmo pesquisar ação, ao mesmo tempo em que se pesquisa onde tem exploração, temos também que ir já atuando, porque tem um dito que diz que a criança não pode
esperar.
O assessor do Deputado me contou de uma senhora de uma igreja que veio fazer uma
oração e que ela já era uma senhora, e que ela rezando disse assim: Meu Deus me ajude que
eu não lembre quando eu fui usada sexualmente quando eu era criança.
São marcas que ninguém tira. São feridas que ninguém retira. São marcas para o resto da
vida, principalmente se for o pai.
Eu vi uma experiência muito sofrida de uma professora falando o seguinte: muitas vezes
o estupro do pai, ela é uma socióloga, é a única vez que aquele homem dá um carinho para
uma criança. É a única vez que ele abraça e beija. Então a criança até gosta desse carinho.
Quando ela falou isso, uma mulher da platéia chorando, e foi chatíssimo, porque a mulher
era uma grande mulher da USP, ela levantou e falou: a senhora fala isso porque isso não
aconteceu com a senhora.
Não tem jeito, porque fica aquela divisão interna na psique da criança entre o amor àquele pai, a repulsa por aquele pai, aquele afeto, aquela culpa. O pior de tudo é isso, a criança
ainda se sente culpada. A criança não entende o que está acontecendo e ela se sente culpada.
Eu creio que é prioritário que a gente enfrente esse problema, mas ainda eu volto a dizer,
não é uma solução imediata. Imediatas são as ações pontuais que a gente possa tomar aqui
nessa Casa, mas se a gente quiser, realmente, que esses casos não se repitam ao longo da
história, nós temos que entrar na causa primeira que soa as causas econômicas e principalmente, as causas culturais.
Talvez o que eu esteja falando aqui seja uma utopia, mas é uma utopia mesmo. A gente
trabalha com a utopia, mas a história é um ser que se constrói.
Quando eu penso, que como jornalista, que eu cheguei em 96 e pedia aos meus colegas
uma entrevista porque eu queria falar sobre isso, e eu ia para televisão, para rádio e falava
de tráfico de pessoas, tiveram expectadores e ouvintes que me telefonavam dizendo que eu
era louca, que isso não existe. Foi tanto que meu marido me disse para eu ir devagar senão
me internariam.
Em 96, nós estamos em 2010, 14 anos depois. Nós já assinamos o protocolo de Palermo, temos uma política nacional de enfrentamento ao tráfico, temos um plano nacional
de enfrentamento ao tráfico, mudamos a legislação para tráfico interno como crime. Então
houve um caminhar. Eu acredito e uso muito uma figura bem feminina que é você dar mingau para uma criança. Se você tirar o mingau de meio do prato, você queima a língua, mas
se você come pela borda, você come o prato todo.
Eu acho que aquelas pessoas que estão aqui, que são poucos os Deputados que estão
aqui, mas que acreditam que tem que construir um mundo mais solidário, igualitário e justo.
Nós temos que comer pela borda um sistema neoliberal, capitalista que é extremamente
perverso.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Nós agradecemos, então não vou chamá-la
de doutora, Sra. Priscila por ter contribuído com suas informações. Eu acredito que quando
foi dito sobre o relatório da UNICEF ou mesmo outras estatísticas e números a qual a sua
entidade tem acesso, que será de muita importância que nós pudéssemos ter contato com
esse material, sobretudo a Deputada Beth Sahão que é a relatora dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, ter acesso. Acredito que essas suas rápidas palavras mereçam uma extensão
de um contato particular, de um conhecimento maior.
Eu gostaria de colocar algumas coisas Priscila, para que você pudesse dar a sua opinião a
respeito.
A primeira delas é com respeito à educação no Brasil. Somado a isso a questão cultural,
você disse sobre a cultura do tráfico, da própria venda do pai que coloca a filha como prostituta para trazer dinheiro para casa, mas a nossa cultura também nos mostra que a mulher
ela é um objeto de desejo.
As novelas, os filmes, os seriados, os programas de auditório, as chacretes, as dançarinas. É muito difícil você ver num programa de auditório dançarino homem, porque objeto
de atração sexual que dá audiência é a mulher de tanga, dançando atrás do apresentador,
mesmo que ele esteja anunciando um pacote de Bom Bril.
E quando se fala no Brasil a respeito de censura, parece que a comunidade da mídia,
ela se arrepia e utiliza a sua força de comunicação com toda a veemência contra qualquer
pessoa que se levanta para defender algum tipo de censura ou de limites contra esse meio
de comunicação, até mesmo de exploração infantil em programas onde as crianças dançam,
imitam cantoras, usam a tanga e fazem a dança da garrafa.
Eu gostaria também de que você pudesse falar um pouco de um assunto, haja vista
que nós tivemos a marcha do GLBT nesse final de semana, de que respeitando a opção de
qualquer pessoa, ainda que eu possa ter as minhas convicções, mas será que também não
é um pouco cultural o fato de que o homossexualismo, sempre aquele que opta por ter a
sua opção sexual feminilizada, eu nunca vi ninguém desejar ser uma mulher de família, que
tenha filhos, ou que vá fazer um almoço ou que cuide de uma casa, mas a não ser que seja
um modelo. E até mesmo culturalmente, aquele que tem essa opção, ou é porque de um
lado quer ser o dominador, porque quer ser o homem, ou porque de outro lado ele quer ser
explorado, porque é bonito sexualmente ser explorado, ser a mulher como um desejo sexual,
o que leva esse sistema que você citou, esse sistema capitalista onde tudo se transforma
numa mercadoria que trás lucro. Isso é cultural, isso é educacional, Isso pela nossa legislação
dentro das nossas televisões, dentro daquilo que veicula dentro de nossas casas? Queria
que você falasse um pouco sobre esse aspecto cultural que John Lennon disse, que a mulher
era o negro do mundo e de que a exploração ela é suja, mas ela está na nossa carne. E nós,
como sociedade de uma maneira geral, também a exploramos e somos parte dela. Mas o
que você acha que na nossa, já que você citou políticas públicas, educação, nosso sistema
até de incentivo à cultura, inclusive o Deputado Afonso Lobato é padre. Não sei se você sabe
que no Ministério da Cultura em Brasília, creio que aqui também em São Paulo, não sei se
a igreja sofre também essa dificuldade, mas qualquer incentivo que se busca que tem um
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fundo religioso, não é tido como cultura. Se for para fazer qualquer tipo de festas onde, muitas vezes, esses valores distorcidos são disseminados, isso é tido como cultura. E é dificuldade até de entidades que querem promover culturalmente uma defesa do ser humano, ainda
que não tenha um fundo religioso, tem muito mais dificuldade de ter acesso do que aquele
que simplesmente promove um tipo de exploração.
Então eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre esse trinômio, cultura, educação, mídia que parecem que funcionam juntos a serviço do desejo de uma população que vai
cada vez mais se degenerando na sua capacidade de escolher o que é certo e o que é errado.
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Aqui o senhor colocou várias coisas. A Simone de Beauvoir, século passado, ela dizia assim: Não se nasce mulher, a gente se torna mulher. Um
conceito de gênero, não é? Porque tem alguns conceitos na história da humanidade que
mudaram a humanidade com insites brilhantes de alguns caras, por exemplo: Marx com o
confisco de classes. Mesmo que não seja marxista hoje todo mundo admite que existe um
conflito de classes. Freud que era outro judeu austríaco com o ego superego indivíduo, aliás
Paulo muitos anos antes já dizia: Eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero.
Porque você não domina o teu eu.
Quantas vezes você acorda e diz assim: hoje eu vou ser legal com aquela criatura chata.
Você viaja e dá uma dentada nela. Você não queria, mas você faz, porque você não domina
totalmente você. É o inconsciente nosso.
Tem um cara da igreja católica que fala que a gente tem que cristianizar o nosso inconsciente, porque é um processo mesmo.
Finalmente, na segunda metade do século passado aparece esse conceito que Stoller é
um homem, mas que foi um movimento feminista que sacou a diferença entre você nascer
homem e mulher.
Eu nasci mulher porque na hora que meu pai fez amor com minha mãe, o cromossomo
assexual do meu pai era um X. A mulher é sempre X, deu X com X e está aqui uma mulher
com sua vagina, útero, sem barba, musculatura menor, etc. Na hora que os meus companheiros homens nasceram, foi porque na hora que o pai de vocês com suas mães fizeram amor,
quem conseguiu correr naquela corrida que é uma competitividade enorme, foi um gene que
carregava dentro de si o cromossomo Y.
Isso é um determinismo biológico. Nasce homem, nasce mulher. Massa muscular mais
forte, barba, mama não desenvolve a não ser na velhice, Ministério da Saúde na realidade
existem características de homem e de mulher. Só que gênero é o que a sociedade, a educação, a religião faz desse ser homem e faz ele ser melhor.
“Menino não chora porque você é macho”. Porque, você não chorou? O que faz com que
você seja menos masculino porque você tem uma hora de mais sofrimento e você chora? Por
quê?
A mulher: “Senta direito menina, feche as pernas, uma menina não faz assim. Menina
brinca de casinha e homem brinca de carrinho”.
Tanto que é verdade que eu sempre dou um exemplo. Você pode ter duas filhas gêmeas,
univitelinas, o mesmo ovo, quer dizer que foi um cromossomo igual, um espermatozóide e
um ovulo que formaram um ovo, na hora da divisão mitótica houve um mistério, deu origem
a duas criaturas na mesma placenta. Elas têm a mesma carga genética. Só que eu não pude
criar essas duas crianças, então eu dei uma para uma pessoa que mora em Ipanema e dei
outra para uma pessoa que mora no interior do Piauí.
Encontrem-se essas duas irmãs, 20 anos depois. A carga genética é a mesma, mas eu
garanto para vocês que elas são duas pessoas completamente diferentes. A que está no Piauí
já teve cinco filhos, trabalha na roça, é velha. A de Ipanema já fez não sei quantos intercâmbios, está fazendo Universidade, namora.
Quer dizer, mostrar como a cultura, religião muda. Nós somos frutos também de uma
questão cultural e aí tem a relação de gene com a relação de poder.
Eu digo isso porque, você falou em educação. Educação é fundamental, mas educação
não pode ser essa educação formal. Todos nós somos iguais perante a lei, independente
de gênero, independente de raça... Quero que um negro diga aqui para mim que ele é realmente cidadão de primeira classe. Quero que uma mulher me diga que é cidadã de primeira
classe. Então não precisava ter o dia 8 de Maio o Dia da Mulher. Porque Dia da Mulher? É um
por ano? Porque é que precisa ter o Dia da Consciência Negra? É um por ano. Porque precisa
ter o Dia da Criança? É um por ano? Porque não tem o dia do homem branco? Para que, se o
ano todo é dele.
O que eu quero mostrar é que nós temos um sistema, não estou culpando os homens não,
somos todos vítimas do sistema. Porque o homem hoje ele tem que ser gostoso, rico, bom de
cama, não pode falhar, não pode chorar, ele tem que ser forte. Começa ele mesmo a fazer as
operações plásticas porque ele tem que ser bonito.
Isso é um sistema extremante perverso para todo mundo, que cai nessas questões que o
senhor falou aí da homossexualidade.
Eu dou um curso na Fundação de Sociologia e Política da Escola de São Paulo junto com
um professor. É um curso dado lá do censo para policiais – Violência e direitos humanos,
cidadania – e que se fala muito sobre essa questão do homossexualismo. Ele diz que a
questão do homossexualismo não é doença, obviamente já se sabe disso, é uma questão de
uma inclinação que a pessoa não pode fugir dela. E é uma intuição que depois ela opta para
enfrentar essa situação se quiser se realizar.
Aí muita gente diz assim: mas eu me sinto agredido vendo dois homens se beijando no
meio da rua.
E o que a gente percebe, eu ouvindo as aulas dele cheguei à seguinte conclusão: a repressão como homossexual foi tão forte, que naquele movimento histórico de teses, antíteses e
sínteses, hoje ele escarranca para chegar daqui a 10 anos no equilíbrio.
Homossexuais nós vamos ter sempre, sempre tivemos. Inclusive na idade antiga eles eram
incentivados. Mulher nos gregos era só para procriar, amor mesmo era só com outro macho.
Aqueles discípulos de Sócrates, Platão, Aristóteles eram todos seus amantes. Isso é cultural,
mas eu acho que independente da cultura tem aquele cara que é homossexual e que a gente
tem que ter a caridade e tem que ter a aceitação de aceitar o diferente. Tem que ter.
Eu acredito que daqui a um tempo, na medida em que a sociedade aceita, não será
necessária uma passeata de 3 milhões de caras fazer porque já foi aceito.

sábado, 18 de dezembro de 2010

A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Acho que você usou uma palavra que é perfeita. Mercado.
Desejo isso é normal, ele faz parte, é inerente. Claro que a mulher quer ser bonita, principalmente para o homem dela. E é claro que eu quero desejar o meu marido. Obvio. Aliás, esse
é o natural. Eu sempre digo que essa visão de sexualidade que se implantou tanto no século
XIX, o homem é para fora, a mulher é para dentro. A mulher é doméstica, aquela que tem
que ser domesticada. Aquela mulher que era selvagem que você domesticou. Qual é a sua
função? Eu sou do lar, eu sou doméstica.
Eu vou dar um exemplo feminino. Nós somos feministas com tanto orgulho. Sabe de onde
vem a palavra feminista? São Thomas de Aquino – bula teológica = FEB – minos. FEB = fé,
Minos=menos, ou seja, o ser humano que tem menos capacidade de ter fé. Como sempre a
gente não consegue ter a fé do macho.
Agora eu gostaria que São Thomas de Aquino me dissesse por que as igrejas estão sempre cheias de mulheres. Tem 50 mulheres para um homem. Cada vez que eu vou numa igreja
e vejo aquele bando de mulheres eu penso no São Thomas de Aquino. E é um grande Papa
da igreja, um grande doutrinador, teólogo.
Meus amigos, nós trazemos até hoje a língua portuguesa. Se a sala tivesse 500 mulheres
e uma delas estivesse amamentando um menininho de 2 meses, o plural vai para onde? Eles.
Eu tenho 4 filhas e um homem. São meus filhos. A língua já traduz o machismo que nós
temos. Por isso que é tão difícil a gente se livrar dele.
Eu me perdi, mas você falou em educação. Nós temos uma experiência em nossa ONG
muito interessante. Faz 5 anos que nós fizemos essa experiência que é, atendendo as escolas
publicas de 2º grau que atingem uma faixa etária de 15 a 19 anos, trabalhando com os professores, despertando neles a questão do tráfico de pessoas, porque aí você atinge a pessoa
vulnerável, que é aquela estudante.
Está dando tanto certo que o Governo do Estado de São Paulo assumiu essa nossa experiência o que para nós é a glória, porque a ONG faz uma experiência mínima. Nós fizemos em
São Sebastião, em Uruaçu – Goiás, porque serem duas cidades completamente diferentes,
mas que tem a mesma característica – exploração sexual de crianças e adolescentes. Uruaçu
tem tanta moça na Espanha que eles chamam as espanholas de Uruaçu.
Então essa realidade que é a similaridade das duas, apesar de ter uma realidade diferente. Uma no interior do Brasil, outra no litoral do Brasil. E nós conseguimos passar essa
experiência transversalmente pelas diversas matérias sobre a questão do tráfico, trabalhando
com os professores.
E o Estado de São Paulo assumiu, a Secretaria da Educação e da Justiça também assumiu
no Vale do Ribeira essa experiência.
Eu acho que tínhamos que pensar alguma coisa assim como exploração sexual em nível
nacional. Pensar, botar os professores, psicólogos para discutir. Como é que você leva essa
questão da exploração que chega ao tráfico. Eu digo para vocês que a menina que está na
zona se prostituindo ela foi explorada em casa. Alí já é uma exploração sexual comercial,
porque além dela ter sido explorada, ela dá lucro para alguém, que é a prostituição forçada, a
pornografia, para o turismo sexual ou tráfico. São as modalidades da exploração sexual. Além
de ela ser explorada ela tem uma relação capitalista. Alguém está tirando lucro da vida dela
Então eu creio que esse sistema educacional tinha que enfrentar esse problema, porque
é Eli que você pega criança. E tem várias experiências exitosas que podem ser copiadas e
adaptadas para cada região. Eu acho que isso é uma coisa importante.
Outra coisa você falou do poder da mídia. Eu me lembro que quando nós estávamos
cobrindo a Constituinte, nós tivemos um encontro de vários colegas nossos e na época passava uma novela chamada “Roque Santeiro”. E o testemunho de nossos colegas da Globo
foi hilário, mas ao mesmo tempo terrível. Eles disseram que para construir a figura da Porcina, que a palavra vem de porco, eles pensaram numa coisa completamente inadmissível, de
uma pessoa que fosse rica, mas que não tivesse nenhum bom senso, que não tivesse nenhuma cultura, que fosse extremamente grossa.
E o que eles inventaram? Um laço de tule na cabeça da Porcina. Os mais velhos lembram
isso. Ela aparecia com um laço de tule na cabeça para mostrar o quanto ela era ridícula. Pois
bem, para espanto dos criadores da figura da Porcina, se repente, a classe média brasileira,
as madames todas apareceram de laço de tule. Sem nenhum critério.
Eles disseram o seguinte: se a gente tivesse cortado a ponta do nariz da Porcina, daqui
uma semana milhares de brasileiras estariam com a ponta cortada do nariz.
Não esqueçam minha gente, o golpe de Estado aconteceu em 64 e a Rede Globo de televisão se instala no Brasil em 65. (ininteligível)
É o que a gente chama em sociologia, o mecanismo de coerção social. Uma única programação de ponta a ponta do Brasil, tanto é que no Norte, eu estive a semana passada em
Manaus, é uma hora depois porque eles têm horário diferente. Hoje em dia só começa o jogo
de futebol depois que acaba a novela e o povo é mantido como se fosse... Pela televisão. Ela
tem esse papel, ela faz parte do sistema. Não podemos esquecer isso, ela é assim. Escapa um
jornalista ou outro, como eu que escapei, eu vim embora porque chegou a hora, que você
consegue colocar algumas coisas. Mas o sistema ela está lá para isso.
Quando a igreja católica e quando a escola perde o seu papel, porque era início da teologia da libertação, e a escola se torna fraca para fazer esse papel sobre estudos iguais perante
a lei, coloca-se outra muito mais forte que é a comunicação. E é esse o papel que a televisão
Globo tem e outros fazem a mesma coisa.
Por isso que eu digo: nós temos na nossa frente uma parede, mas eu sou uma otimista
irremediável. Eu acredito na vida e vida em abundância e acho que a gente um dia vai conseguir, só que nós temos que ter uma tática, temos que ter uma estratégia, nós temos que
trabalhar pela borda.
Se você quiser enfrentar o Sr. Roberto Marinho, nem o filme dele aqui passou.
Eu vou contar uma coisa muito triste para vocês. Quando nossa ONG faz também (ininteligível), quando nós conseguimos o Decreto presidencial do Lula que ele instituiu a política,
instituiu o plano, nós imediatamente começamos a trabalhar no Congresso Nacional para
que uma lei fosse democraticamente aprovada pela câmara e pelo Senado. Porque tem
muito Juiz e ele tem razão que não leva em consideração Decreto. Decreto é ditadura, é
autoritário. E aí a gente já começou a articular os Deputados para gente conseguir uma lei
para que esse Decreto e esse Plano fossem aprovados em lei.
Um assessor de uma Deputada que eu admiro muito, que é muito séria chegou para mim
e falou: a senhora sabe não é D. Priscila, vai ser difícil a sua luta, e eu perguntei por quê. Ele
me olhou e disse: Se a senhora repetir e disser o meu nome eu desminto, mas muita gente
que está aqui nessa Casa, é eleita com esse dinheiro.
Ninguém acredita em cegonha aqui, a gente sabe disso. Tem todo um mecanismo de uma
estrutura montada, porque nunca se faz reforma agrária, porque o latifúndio ele se liga ao
capital estrangeiro, que por sua vez elege muita gente, que por sua vez dão as concessões de
rádio e televisão, que por sua vez mantém o povo bem no limite, que por sua vez mantém o
latifúndio. É um ciclo de 500 anos minha gente. Mas a gente tem que acreditar.
Eu acho que nós que estamos aqui acreditamos e um dia a gente vai conseguir. No é para
mim, nem para minha filha, nem para filha dele, é para neta, da neta, da neta, mas tudo
bem, um dia a gente chega. Eu acho que é isso que nos tem que motivar uma grande esperança, senão a gente fica doidinho.

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Só um parêntese. A minha pergunta não foi
dentro do tema homossexualismo, mas dentro do tema cultural. A mulher, que biologicamente nasce como mulher, dentro da nossa cultura, ela também, guardada as proporções e da
educação que há em cada família, ela também tem vontade de ser desejada. Isso é cultural.
Eu só citei o caso do homossexualismo, porque a gente percebe até mesmo dentro desse
movimento aonde a pessoa também tem esse desejo. Não é apenas de ter uma opção. É:
eu quero ser desejado como mulher ou como homem. Parece que isso também passa. Não
entrando no mérito, mas acho que até esse gênero também é afetado por isso, de eu quero
ser uma modelo, eu quero ser desejada, eu quero estar pronto para esse mercado. Não entrei
no mérito do homossexualismo propriamente dito, mas apenas entrando no âmbito da
cultura de que nós não estamos preparados, talvez, para ensinar para os nossos filhos que
realmente vale a pena viver ou não.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Sra. Priscila, primeiro eu queria cumprimentá-la pela forma
Por isso que esbarra na nossa educação formal das escolas, de que não se preocupa com como a senhora contextualizou a questão da violência sexual e do abuso contra crianças e
a índole do cidadão, mas apenas com a informação acadêmica que vai dar a ele uma profis- adolescentes, dando uma visão o mais ampla possível das causas e daquilo, que na sua opisão dentro desse sistema capitalista.
nião, pode estimular, infelizmente essas práticas criminosas.
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Eu queria, primeiro, que como você citou a Eliete Safiotti sobre um estudo da violência, eu
queria que, se possível, depois você nos indicasse qual foi esse estudo que foi desenvolvido
pela Profª. Eliete Safiotti, até porque eu a respeito muito e já tive cursos inclusive com ela.
Eu queria que a senhora fizesse duas considerações. Primeiro a respeito do trabalho do
seu serviço, especificamente no que diz respeito aos crimes de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Se vocês têm isso sistematizado, se vocês têm números, qual é o tipo de
atendimento que vocês fazem, os encaminhamentos. Essa é uma questão.
A outra é o que a senhora acha do ponto de vista das políticas públicas existentes no
Estado de São Paulo, tanto da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Estadual de Educação, as Policias Civil e Militar, o próprio Ministério Público, como que esses órgãos, se na sua
opinião eles estão preparados, ou se eles tem de fato, uma rede de proteção hoje, para que
possa dar celeridade não só as investigações, mas sobretudo ao atendimento, a tratamento,
ao cuidado, a proteção para crianças que são vitimizadas.
A senhora citou um projeto piloto desenvolvido, se não me engano, no Vale do Ribeira,
mas com relação a tráfico de pessoas? Não sei se tráfico de mulheres ou tráfico de pessoas.
Isso também é algo que eu gostaria que a senhora pudesse abordar.
E por fim, eu acho que sem querer entrar na discussão das diferentes manifestações
com relação às diversidades, mas eu acho esse momento muito importante, que a senhora
mesmo colocou. Na medida em que a gente tiver um país onde todos os tipos de diferenças
possam ser socialmente aceitos, eu acho que esses tipos de manifestações como nós tivemos
no domingo, podem até deixar de ter necessidade de acontecer. Como são, por exemplo,
a questão das cotas. Eu sempre falo isso. As cotas existem porque nós temos preconceitos
quanto a isso. Ela cobre uma deficiência nossa enquanto nação. Um preconceito nosso.
Então, quando a gente deixar de tê-lo, evidentemente, que não precisaremos mais ter cotas,
significa que todos nesse país serão tratados de forma igual. Isso vale para as mulheres, para
os homossexuais, para todos.
Eu acho que nós temos um país que tem certa tolerância também. Às vezes, essa tolerância é muito positiva no que diz respeito a comportamentos, valores, etc. A gente sabe que a
repressão está muito associada a práticas violentas.
Eu queria que a senhora comentasse um pouco a esse respeito e, basicamente, o que eu
mais quero ouvir da senhora, é saber exatamente o que a senhora pensa a respeito das políticas públicas existentes no Estado de São Paulo em relação à questão da violência sexual
contra crianças e adolescentes.
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Não é assim. A ONG pode ajudar, mas quem tem que fazer é o Estado.
Acho que no que diz respeito a atendimento a tráfico e a maioria do tráfico é a exploração sexual, esse Comitê que faz parte para Secretaria de Justiça, que faz parte do Estado e
que faz parte da representação da sociedade civil, caminhou muito.
Vou dar um exemplo aqui: a gente recebia telefonemas assim: eu tenho uma amiga que
está em Madrid, o cliente dela vai tirar ela hoje a noite do bordel porque está com pena dela.
Para onde ela vai? Eu nunca fui para Madrid na vida. Eu sei lá para onde ela vai.
Então, através de um Comitê, o padre não está aqui, mas tem representantes de freiras,
ela pode ir, por exemplo, para um convento ficar lá uns 3 ou 4 dias enquanto você consegue
com o Itamaraty que ela volte.
Se o crime é organizado, nós temos que nos organizar. Não adianta só ficar com boa vontade. Tem que fazer uma rede, uma teia, uma articulação de prevenção que possa responsabilizar e que de esse atendimento.
Eu acho que o Estado de São Paulo, como eu conheço o Brasil todo, ainda é um dos
melhores, mas tem muito ainda o que fazer.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Nós queremos agradecer a jornalista
Priscila Siqueira, que pode participar conosco. Deputada Beth Sahão tem mais alguma colocação?
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Eu só queria dizer que a nossa ONG, que hoje eu falei que
é serviço de prevenção ao tráfico de mulheres e meninas, ela fica na Rua Samuel Brenner,
13 perto do Metrô Tiradentes, perto da Praça da Luz. Telefone (11) 3228.4955, o site é www.
smm.org.br, alí vocês acessam inclusive as informações de jornal, que está bom no nosso site
e o email é smm@smm.org.br . Eu vou deixar cartão aqui e quem quiser, estamos as ordens.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Só para lembrar, a senhora está me devendo o nome do
estudo da Eliete Safiotti.
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Eu estou convidando a todos que quiserem para entrar no
site e conhecer a nossa ONG.

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu estava até conversando aqui com o pessoal da assessoria. Outra coisa que eu queria. A senhora citou Barra do Turvo, São Sebastião, a senhora tem
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Eu fico com pena que não está aqui no meu lugar a nossa mais alguma informação que, portanto, poderia nos passar para que a gente pudesse, talvez,
Assistente Social porque ela está mais por dentro do que eu. Mas o que eu posso dizer é que quem sabe visitarmos enquanto Comissão Parlamentar de Inquérito.
o Estado de São Paulo tem grandes avanços. Nós temos aqui um Comitê, que eu acho que a
Dra. Naila Ribeiro também deveria dar um testemunho, o Comitê Paulista de Enfrentamento
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Eu daria para senhora os contatos das pessoas que eu
ao Tráfico de Pessoas, porque na realidade a nossa ONG, nós não trabalhamos com o aten- citei, nesses lugares.
dimento. Nossa ONG tem somente 6 pessoas. Nosso trabalho onde eu digo que a sociedade
civil nada de braçada. É a prevenção. A gente trabalha com escolas, universidades tentando
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Eu sugiro Deputada, que nós façamos
principalmente os cursos de Serviço Social, Direito, a gente trabalha com comunicação. essa vista enquanto Comissão, para obtermos essas informações e onde a Priscila disse que
Temos um site onde todos esses assuntos é alimentado diariamente. Temos uma compilação conhece no Estado, cidades onde nós devemos estar, que a gente tenha a nossa presença
de mais de 29 jornais, inclusive, estrangeiros, porque nós partimos do seguinte sentido: se marcada alí, e acho que essa visita vai ser muito importante.
você não sabe, como é que você vai se indignar. Então a pessoa tem que saber o que acontece para ela poder ficar indignada. Na medida em que é escondido o crime, ela não sabe.
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Isso que eu chamo de articulação. Eu acho que é essa
Então nós tentamos divulgar, e hoje nós temos um recebimento que acredito que chegue troca que um pode ajudar o outro. A sociedade civil junto com o Estado. Porque o Estado ele
a 80 mil pessoas.
vem da sociedade civil, ele tem a característica dessa sociedade.
Somos nós que elegemos os nossos representantes. Se o Estado se omite não adianta
A SRA. BETH SAHÃO – PT – 80 denúncias?
ficar culpando o Estado. Toda sociedade é assim. A sociedade é uma sociedade patriarcal,
machista, discriminatória. Nós somos assim. Temos que caminhar muito, mas somos assim.
A SRA. PRISCILA SIQUEIRA – Não. Nós pegamos denúncias de jornal, fazemos um
Eu acho que na medida em que você vai rompendo e desconstruindo esses conceitos, a
(ininteligível) dessas denúncias, jornais estrangeiros e brasileiros, porque o que acontece com gente também vai melhorando a qualidade dos representantes do Estado.
a imprensa? Nós estamos muito limitados no setor Rio-São Paulo, eu digo que nem Minas
mais está aparecendo.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Muito obrigado Priscila, nós encerramos a
Então você, um caso objetivo: Nós estamos instalando em Manaus, está sendo instalado nossa reunião informal, agradecendo pela sua presença mais uma vez e a disponibilidade de
pelo Governo e eu estou representando a sociedade civil um Núcleo de Enfrentamento ao seu tempo, e vamos contar com a sua contribuição muito conosco.
Muito obrigado.
Tráfico no Amazonas. Dois anos atrás, em 2008, desapareceram com Boletins de Ocorrência,
Está encerrada a nossa reunião.
e Boletins de Ocorrência no Amazonas não dá para acreditar o que é, porque a maioria nem
delata. Eu moro pertinho de Manaus, dois dias de barco. Lá é assim: eu moro perto, 7 dias de
barco. 613 meninas de 13 a 25 anos desapareceram. Então foi detectado uma rota que leva
* * *
essas garotas via Boa Vista, Suriname. Em Suriname as mais bonitinhas são enviadas para
Holanda. Então nós estamos tentando instalar no Amazonas, nossa ONG tem essa projeção
nacional, daquela festa do Parintins, do Boi, cada vez que acaba a festa eu não sei quantas
Reunião da CPI de 22 de junho de 2010
meninas sumiram.
(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
Aliás, aqui em São Paulo, nós trabalhamos, por exemplo, com escolas de samba. Por quê?
A faixa etária das meninas que desfilam, afro descendentes que são “exotics womans” e
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Havendo número regimental, declaro
eles adoram, com aquele bum-bum avantajado, coisa que não existe na Europa. Essas meninas, depois que passa o carnaval, elas formam grupos de 9 ou 10 ou 15 garotas e vão para aberta a 6ª. Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 12/2010
Europa se apresentar em bares, boates e casas de shows, segundo o próprio testemunho de com a finalidade de investigar o crime de pedofilia no Estado de São Paulo e suas conexões
quem as leva, a maioria não volta. O que ela virou? E são garotas que estudam em escolas com outros Estados e Países.
Essa reunião, convocada com a finalidade primeira de deliberar os requerimentos. Segunpúblicas aqui. São meninas que tem família, mas que tem aquele sonho também. Você não
do, ouvir o Sr. Maurício Sponton Rasi, Prefeito do Município de Porto Ferreira. Peço ao Sr.
pode negar um sonho.
Então a gente trabalha, começamos a trabalhar com a Vai-Vai, essa ano trabalhamos Secretário que faça a leitura da Ata da reunião anterior.
com aquela segunda classe, mas na medida em que ela vai treinando a ser uma dançarina, a
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem Sr. Presidente.
gente também falando na cabeça dela.
Sabe aquilo que diz o Milton Nascimento, que você tem que estar onde o povo está. Não
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem nobre Deputada Beth Sahão.
dá para gente ficar no nosso castelo. Nós temos que ir onde está o povo, é lá que ele está
precisando.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da Ata.
Porque eles não tem acesso a jornal. Quem tem, me diga? Um jornal custa 2,50 reais, com
isso eu compro pão e leite. Eu vejo televisão e aí a televisão faz a minha cabeça. Faz uma
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – É regimental, dispensada então a leitura da
cabeça como, por exemplo, a novela América, que a menina não foi caso de tráfico, era contrabando, há uma diferença. Tráfico há uma relação permanente com o cara que a explora. Ata.
Registramos a presença da nossa relatora, a nobre Deputada Beth Sahão, do viceContrabando você pode ter (ininteligível), pode sofrer abuso sexual, mas quando chega ao
Presidente dessa Comissão, do Deputado Geraldo Vinholi, do Deputado Gilmaci Santos e do
lugar você está livre.
Aquela novela aumentou de 8 mil e poucos brasileiros que estavam presos nos Estados Deputado Ed Thomas participando da reunião dessa manhã.
Antes de prosseguirmos, gostaria de fazer uma consulta aos nobres Deputados se nós
Unidos por entrada ilegal, para quase 20 mil só num ano. Porque a menina foi para lá, conseguiu passar o deserto do México, ganhou na loteria, trabalhou num bordel, mas não era poderíamos ter um pequeno bate papo para discutirmos alguns encaminhamentos da nossa
prostituta, ela era só secretária, casou com um americano, ganhou na loteria, pagou uma pauta após a reunião. Não será algo formal, porém informal. Eu não sei se todos estarão até
o final da nossa reunião, mas eu e o Deputado Geraldo Vinholi estávamos batendo um papo,
operação do pai lá de Teófilo Otoni.
é coisa muito rápida. Pois não, Deputado.
Meu Deus do céu, se ela pode porque eu não?
Pela ordem Deputado Geraldo Vinholi.
Entendem como pode fazer um mal danado, porque acaba sendo a verdade. Ela falou
está falado, é a verdade. É aquilo que você falou do uso da mulher. Você não vende hoje uma
O SR. GERALDO VINHOLI – PSDB – Quero cumprimentar V. Exa. e os nobres Deputados.
cerveja que não tenha o bum-bum de uma mulher.
A que ponto paramos. Eu valho, eu não porque já estou velhinha, mas uma mulher boni- Gostaria de sugerir, se possível, suspender por 5 minutos e pudéssemos falar agora, porque
até o final eu mesmo tenha horário, porque não sei que horas vai terminar e se eu tenho
ta, nova e de corpo bem feito vale um copo de cerveja. Tenha dó.
Mas isso é um processo, não adianta a gente ficar doido logo de cara. Isso é um processo condições de ficar até o final.
de mudança.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pois, não, suspendemos por 5 minutos para
A gente trabalha muito nessa linha, a gente não faz atendimento direto à vítima. Eu até
acho que isso é papel do Estado. Eu sempre digo, no tripé, prevenção, responsabilização que nós nos aproximarmos e conversarmos.
aí é a polícia, o judiciário e atendimento à vítima, o Estado gosta muito de cair fora e dar um
A reunião está suspensa por 5 minutos.
dinheirinho para ONG e a ONG que se vire.
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O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Reabertos os trabalhos, um comunicado.
Hoje pela manhã consegui um contato pessoal com o Senador Magno Malta e na próxima
semana, na 4ª feira, ele sugeriu que seria um bom dia, eles terão uma oitiva, uma reunião
muito importante, inclusive para ouvir o juiz lá em Goiânia que deu liberdade àquele rapaz
que depois matou os adolescentes. O Senador falou que se nós quiséssemos estar lá, além
de participarmos dessa sessão junto com a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado,
podemos também posteriormente, manter uma conversa e continuarmos o encontro com o
Senador, para termos informações sobre o Estado de São Paulo.
Ele não me passou ainda o horário que seria essa reunião, mas eu me comprometo em
trazer e informar pelo nosso Gabinete a cada um, para que nós pudéssemos estar lá na próxima 4ª feira.
Como a agenda lá é bem apertada, nem sempre a gente consegue...
O SR. GILMACI SANTOS – PRB – Pela ordem Sr. Presidente.

sábado, 18 de dezembro de 2010

das dificuldades e até mesmo do encaminhamento de casos e do registro dessas ocorrências
pelos hospitais do Estado de São Paulo, mais precisamente no Município, mas hospitais estaduais.
Eu agradeci a Deus pela informação que o Secretário Luis Roberto Barradas Barata me
deu, de que eu preciso consultar a Secretaria de Segurança Pública. Sinceramente eu não
sabia disso.
Diante de tal resposta, gostaria de colocar aqui, e fiz um requerimento para que nós
convocássemos o Secretário de Saúde do Estado para que pudesse estar aqui conosco e
responder as nossas perguntas a essas questões que temos tido. E também para que pudesse
levantar esses dados, porque nós sabemos que nos hospitais do Estado de São Paulo, centenas e centenas de casos entram todos os dias pelas suas portas e que nós gostaríamos de
receber essas informações.
Mais uma vez eu gostaria de solicitar ao Deputado Geraldo Vinholi, vice-Presidente dessa
Comissão, que pudesse proceder à discussão e também a votação deste requerimento para
que nós pudéssemos proceder.

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputado Gilmaci Santos.
O SR. GERALDO VINHOLI – PSDB – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. GILMACI SANTOS – PRB – A gente vê uma dificuldade enorme de todos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ir até Brasília para essa reunião. Não sei se seria
o caso, mas uma sugestão se seria possível, ao invés dessa Comissão Parlamentar de Inquérito ir até Brasília, o Senador Magno Malta que sempre foi bem gentil com a gente em São
Paulo, se não seria interessante que nós o convidássemos para que ele viesse até a Comissão
Parlamentar de Inquérito, até mesmo depois do recesso para expor para gente, aqui em São
Paulo mesmo, aqui na Casa mesmo. Talvez fosse mais interessante, teria mais resultado do
que a gente conseguir reunir todos os membros para ir até Brasília, porque é uma dificuldade.
Não sei se teria essa disponibilidade o Senador Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputado.
O SR. GERALDO VINHOLI – PSDB – Antes, porém, eu gostaria de sugerir que fosse
transformado num convite e não numa convocação. E caso tenha alguma dificuldade, depois
possamos convocá-lo. Mas num primeiro momento fazer um convite ao Secretário.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pois não. Acho que é de bom tom, até porque nós teremos o auxilio da Presidência da Casa e eu vou levar isso também a liderança do
governo até como uma resposta a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem trabalhado
seriamente nesse caso.

A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. GERALDO VINHOLI – PSDB – Srs. Deputados está em discussão o convite para
que o Secretário da Saúde possa comparecer em data a ser agendada a esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Em votação. Aprovado Sr. Presidente
A SRA. BETH SAHÃO – PT – No dia 30 nós temos aqui na Casa também um Seminário
para comemoração e discussão dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e de
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Muito obrigado nobre Deputado Geraldo
modo que da nossa parte ficaria bastante complicado fazermos essa agenda em Brasília.
Vinholi.
Prosseguindo com a nossa reunião, o ítem seguinte é a oitiva do Sr. Maurício Sponton
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Acredito que essa sugestão do Deputado
Gilmaci Santos seja a melhor, porque o Senador sempre tem tido bastante disposição em Rasi, Prefeito do Município de Porto Ferreira.
participar nas cidades, o que nós podemos tentar, o que não prejudica o convite que ele fez e
Gostaria de convidá-lo para que pudesse assentar à Mesa.
se algum Deputado quiser estar lá, ainda que não como Comissão Parlamentar de Inquérito
Prosseguindo então nós vamos ouvir o Sr. Maurício Sponton Rasi e ele estava me dizendo
da Pedofilia, mas para que nós pudéssemos participar e conhecer, eu mantenho o convite do aqui que ele era o Delegado do caso, quando aconteceu o caso em Porto Ferreira e que hoje,
Senador, mas não ficaremos oficialmente como Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo- eleito como Prefeito vai contar um pouco exatamente do que aconteceu, podendo também
filia e também sem prejuízo do convite. Farei o convite para que nós possamos tê-lo aqui.
tirar algumas das dúvidas e nos levar a algumas conclusões importantes para outros MunicíNós vamos então fazer esse requerimento, publicar e então estaremos fazendo esse con- pios do Estado.
tato com o Senador já previamente, para que após o recesso ele esteja aqui conosco.
Fique à vontade Prefeito e é um prazer recebê-lo nessa Casa e nessa Comissão ParlamenDando prosseguimento nós temos alguns requerimentos para votação.
tar de Inquérito.
A Deputada Haifa Madi, nós temos votado vários requerimentos para convites e depois
vamos agendando. Foi assim que nós decidimos. Ela sugeriu o Dr. Mohamed Abdul Rahim,
O SR. MAURICIO SPONTON RASI – Muito obrigado, um bom dia a todos. Queria sauo currículo foi anteriormente encaminhado a Presidência, ele é um estudioso dos assuntos dar inicialmente o Deputado Estadual José Bruno, Presidente da Comissão, a relatora Beth
referentes à sexualidade infantil, e ela sugere que nós possamos convidá-lo. Gostaria de Sahão, minha amiga, aos demais Deputados, com a alegria que nós estamos aqui atendendo
colocar em votação e nós ainda vamos ver data e até mesmo a disponibilidade do mesmo.
a esse convite.
Se todos os Deputados são favoráveis, não há discussão. Aprovado.
Eu creio que o caso de Porto Ferreira que ocorreu em 2003, ele teve um papel fundamenO 2º Requerimento é o requerimento da Deputada Beth Sahão para, nos termos regimen- tal para a mudança da postura do país em relação aos crimes sexuais, aos crimes de corruptais, constituída para investigar os crimes de pedofilia no Estado de São Paulo, esta Comissão ção de menores, os crimes previstos do Estatuto da Criança e do Adolescente e eu acredito
Parlamentar de Inquérito... Me perdoem não é esse requerimento. Esse aqui é outro. Eu vou que Porto Ferreira, no primeiro momento que foi muito doloroso para cidade, acabou sendo
achar aqui.
um reflexo positivo para essas questões.
É esse aqui mesmo. O da Deputada Beth Sahão é para que nós pudéssemos encaminhar,
Em 2003 eu estava à frente da Delegacia de Polícia como Delegado titular... A ideia então
com a finalidade de investigar também as situações de crise de pedofilia no Estado de São Sr. Deputado seria passar o caso que ocorreu em Porto Ferreira e alguns detalhes que ocorPaulo, a contratação de serviços técnicos especializados na área jurídica relacionado aos reram nessa trajetória, até para gente ver um pouco o papel do Estado, o papel da Comissão
temas das ciências sociais, com a finalidade de assessorar a Comissão Parlamentar de Inqué- Parlamentar Mista de Inquérito que esteve presente lá, o envolvimento judiciário das instituirito na condução dos trabalhos. Isso será de grande valia para o trabalho da Deputada Beth ções que estavam dando suporte às vítimas. Enfim, um pouco desses detalhes que eu acho
Sahão ter esse suporte no seu relatório. E obviamente, isso passa pela Casa, passa por tudo que de alguma forma pode colaborar com os trabalhos aqui da Comissão.
aquilo que o Regimento nos coloca, mas nós queremos colocar em votação a solicitação da
E depois, os trabalhos que estamos desenvolvendo na Prefeitura, principalmente como as
Deputada Beth Sahão.
políticas voltadas a essa questão do combate a violência doméstica.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Deputados favoráveis permaEm 2003 eu estava na Delegacia, quando nós atendemos um pai que trazia fotos da filha
neçam como se encontram. Aprovado.
seminua, com os seios à mostra e com algumas características de um local que se poderia
Gostaria de passar imediatamente a Presidência ao Deputado Geraldo Vinholi para a deduzir que era uma chácara, ou um rancho, alguma coisa nesse sentido.
votação do próximo requerimento que é da autoria desse Deputado.
Imediatamente nós acionamos o Conselho Tutelar, e eu tinha na Presidência do Conselho Tutelar, uma companheira do curso de especialização do LACRE da USP de experiência
O SR. PRESIDENTE - GERALDO VINHOLI – PSDB – Sr. Presidente requeiro nos termos doméstica e nós pudemos compartilhar um pouco aquele caso que tinha se estabelecido.
regimentais que essa Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de
O primeiro detalhe que eu acho importante, foi a maneira como nós atendemos tanto a
investigar o crime de pedofilia no Estado e suas conexões com outros estados e países, faça vítima quanto o pai. O papel do Delegado no caso e o papel da Presidente do Conselho Tuteuma visita ao CEVATE – Centro de Visitas Assistidas no Tribunal de Justiça do Estado de São lar foi um papel de abrigo, de segurança, um papel onde nós tínhamos oferecido para aquela
Paulo. Em discussão. Em votação. De acordo, Aprovado.
vítima e para o pai todo o respaldo jurídico, o respaldo psicológico, social, naquele primeiro
Sr. Presidente.
instante para que ela pudesse depor com maior segurança, que ela pudesse nos informar
detalhes sobre aquele acontecimento.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Obrigado nobre Deputado Geraldo Vinholi.
Naquele primeiro momento nós já colhemos o depoimento da vítima junto com o pai,
Gostaria de fazer rapidamente uma leitura antes de nosso último Requerimento.
e essa vítima começou a narrar detalhes de como estava sendo a conduta de corrupção de
Enviamos um requerimento de informação ao Secretário de Saúde do Estado de São menores e outros delitos, e ela também passou a indicar a participação de outras meninas,
Paulo, o Secretário Luis Roberto Barradas Barata.
com endereços, nomes e detalhes mais precisos.
Eu não sei se todos os Deputados receberam esse requerimento de informação e a sua
A partir daí, o setor de investigação da Delegacia comandado por mim no caso, juntaresposta, e eu gostaria de ler a resposta do Secretário Barradas.
mente com o Conselho Tutelar, nós íamos ao encontro dessas famílias, tentávamos dar a
“Confirmamos o recebimento do Ofício Comissão Parlamentar de Inquérito 13/2010 no segurança do depoimento, a tranquilidade, com algumas técnicas, principalmente absorvidas
dia 11 de maio de 2010 que solicita informações dessa Secretaria do Estado de Saúde, a durante esses cursos de especialização e outros treinamentos e partir disso, nós começamos
cerca das regiões no Estado de São Paulo onde ocorre a maior incidência do crime de pedo- a ter um conjunto probatório bastante farto.
filia e os tratamentos prestados para as suas vítimas, para subsidiar a Comissão Parlamentar
Nós ouvimos inicialmente mais de 10 vítimas, todas elas narrando o mesmo perfil que era
de Inquérito constituída pelo ato Nº 12 de 2010 com a finalidade de investigar o crime de de alguém agenciando, de alguém estimulando a participação delas em eventos, em festas,
pedofilia no Estado de São Paulo.
em pequenos churrascos, em eventos que tinham bebida alcoólica e sempre estimulando
Sobre o assunto gostaríamos de esclarecer que a Secretaria do Estado de Saúde não dis- pela troca de presentes, ou oportunidade de entrar num clube da cidade, ou de participar da
põe de informações relativas à incidência regional desse tipo de crime no Estado, uma vez festa tradicional da cidade. E na maioria das vezes, nessas festas, vinham pessoas diversas,
que o controle de atividades criminosas foge à competência desta pasta.
desde a figura de Vereadores da cidade, até comerciantes, empresários, industriais que parAs vítimas de pedofilia necessitam, em sua maioria dos casos, tratamento e apoio psico- ticipavam dessa festa e isso passou a ser uma rotina da cidade. Não apenas uma rotina com
terápico. O Sistema Único de Saúde conta com serviços ambulatoriais de saúde mental, nos aquele grupo. A gente passou na investigação a ver, que na cidade várias e várias festas, até
centros de atenção psicossocial, os CAPS que contam com equipe multiprofissional: psiqui- em dias alternados elas acabavam ocorrendo.
átrica, psicólogo e assistente social que pode prestar esse tipo de atendimento às vítimas.
E na medida em que a investigação demorava mais, pela dificuldade de se obter o depoiEssas unidades atualmente fazem parte da gestão municipal de saúde no Sistema Único de mento, mais era complicado você ter depoimentos positivos, porque o assunto começou a
Saúde.
ganhar uma velocidade muito rápida, as pessoas eram procuradas potencialmente pelos
“Para obter informações sobre a quantidade e localização dos eventos qualificados como autores desses delitos, para que essas vítimas e essas famílias se calassem e não efetivasse
crime de pedofilia, sugerimos a consulta a Secretaria de Estado de Segurança Pública.”
depoimentos mais contundentes, mais pontuais, inclusive com reconhecimento no caso fotoEssa foi a resposta do Secretário Luis Roberto Barradas Barata.
gráfico e depois reconhecimento pessoal.
Eu não sei como tem sido com os Deputados, mas eu tenho recebido informações, e tiveEssa investigação durou cerca de 15 dias, levou a três indiciamentos, nós concluímos e
mos até na última reunião aqui, uma mãe que veio falar a respeito disso, do atendimento, enviamos ao Ministério Público, o qual pediu diligências muito rápidas que foram cumpridas
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputada Beth Sahão.
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em dois ou três dias, e foi proposta a ação penal através da denúncia e também o pedido de
prisão preventiva de 12 pessoas nesse caso, se não me falha a memória.
A prisão preventiva também foi cumprida de maneira totalmente segura, sigilosa. Foi
a própria juíza que decretou a prisão preventiva, que levou pessoalmente na Delegacia os
mandados de prisão, e deles nós conseguimos cumprir 11. Apenas um que a pessoa já tinha
se evadido e havia abandonado a cidade.
Então no primeiro momento se percebeu uma revolta, toda a cidade revoltada com o
caso, ameaçando linchamento dessas pessoas, independente da posição delas, empurrando,
ameaçando apedrejar viatura, até que levou a transferência da cadeia de Porto Ferreira para
outras cadeias da região.
Essa ira ela durou por cerca de 20 dias. Depois que a sociedade viu que essas pessoas se
mantinham presas e começaram a ter um olhar diferenciado para as vítimas, principalmente
pelo perfil cultural e social das vítimas, as vestimentas, os trajes, a posição começou a mudar.
Essas vítimas passaram a ser tratadas dentro da cidade, em alguns setores, como uma
verdadeira “coisa”, ou seja, elas teriam sido o objeto, a “coisa” que levou a que essas pessoas praticassem a conduta. Quer dizer, inverteram-se os papeis. De vítimas elas viraram objeto
do desejo sexual, da exploração, sexual, absolutamente normais para aqueles padrões e que
elas, na maioria das vezes já estavam corrompidas, já eram prostitutas, garotas de programa
e assim por diante.
Então esse sentimento começou a ganhar mais força dentro da cidade e foi perdendo a
força de culpa ou de acusação em relação aos autores.
Conforme foi se mantendo a prisão e depois com condenações altíssimas em torno de
27, 28 anos, porque na maioria dos casos ocorreu a tipificação em três, quatro condutas em
concurso material e essa tipificação acabou sendo em torno de 27, 28 anos, aí então o sentimento de vítima foi se deslocado para os autores do delito. A maioria foi transferida para
penitenciárias e aí a gente observou uma verdadeira lacuna.
A mídia local passou a tratar mais os autores num estigma de santidade e as vítimas
começaram a ser perseguidas dentro da cidade como culpadas por aquilo, culpadas por
manchar o nome de Porto Ferreira, como culpadas por todo aquele escândalo que acabou
levando a cidade a nível de cenário nacional e internacional.
Como as condenações foram reformadas em parte, pelo Tribunal de Justiça, a maioria de
27, 28 anos caiu para 7 ou 8 anos, mas todas elas confirmadas no órgão colegiado e alguns
começaram a retornar para o Município, inclusive alguns voltaram a disputar pleito eleitoral,
outros empresários voltaram a abrir seus comércios, voltaram a ter a vida normal.
E as vítimas passaram a ser mais vítimas, elas tiveram muita dificuldade em entrar no
mercado de trabalho, muita dificuldade de ser aceita no grupo educacional, no meio relacional e até no meio social de convívio delas.
Durante essa fase apuratória e a fase judicial, nós recebemos a visita na cidade da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do Congresso, da Câmara e do Senado e nesse momento
a gente pode perceber uma situação que acabou dificultando um pouco essa apuração.
Foi vendida uma imagem para essas vítimas que elas teriam uma proteção policial, que
elas seriam levadas a outro local onde elas teriam todas as garantias. Isso acabou não acontecendo.
Quando não aconteceu, houve um esfriamento da relação das vítimas, uma descrença
com a instituição. Elas acreditaram na instituição policial e no Conselho Tutelar no primeiro
momento e depois elas perderam um pouco o chão, na fase transitória, na fase judicial. Acabaram confirmando todos os depoimentos, mas sob protestos, sob xingamentos que a gente
acabava tendo algum contato com elas, porque algumas ficaram numa ONG que era a Casa
do Abrigo da qual eu era Presidente dessa ONG na época, sob medida protetiva.
Só que elas ficaram praticamente presas na ONG e quando elas saiam para tomar sol, ou
alguma coisa, as pessoas passavam em volta da ONG e xingavam elas. Então elas ficaram
cada vez mais presas em relação a isso. E quando elas acharam que elas iriam ter a proteção
do Estado e que elas seriam levadas para Brasília, até pela questão cultural, pela simplicidade delas, elas achavam que elas tinham toda a proteção no caso, e viram que isso não aconteceu, isso abalou um pouco a fase do contraditório e elas foram muito pressionadas pelos
advogados, e mesmo assim, foram muito contundentes em confirmar, foram muito corajosas
em terminar todo o processo, sendo alvo de vários ataques tanto da imprensa, quanto de
advogados e de toda a sociedade.
Então o que a gente percebeu é que existiram algumas falhas nesse processo, principalmente a parte de acompanhamento psicológico, acompanhamento social e muitos momentos que precisava ter tido um suporte, esse suporte não ocorreu.
Depois de todo o processo ser finalizado, a gente percebeu outra lacuna que é a lacuna
dos equipamentos sociais e equipamentos de suporte. Não havia na Cidade nenhuma política social voltada a esse segmento. Nenhum programa de estímulo, de colocação profissional,
de colocação dessas meninas no mercado de trabalho, de acompanhamento psicológico,
social, familiar e com isso a gente viu que várias meninas acabaram por engravidar, algumas
se tornaram garotas de programa.
Depois, ao assumirmos o governo em 2005 a gente começou a implementar algumas
políticas como o Centro da Juventude, buscamos o projeto Sentinela do Governo Federal,
hoje o programa mudou, enfim, começamos a desenvolver algumas ações a nível educacional, prevenção de saúde que pudesse de alguma forma atender a esse segmento.
Mas o que a gente pode perceber do caso de Porto Ferreira, é que a sociedade rapidamente inverteu a sua posição. O primeiro ataque aos autores, que não passou de 30 dias
esse sentimento de revolta. Imediatamente o sentimento de tratar a vítima como “coisa”
aflorou rapidamente, como a gente sabe como é a maioria dos casos de violência onde a
vítima se comporta para o agressor como uma verdadeira “coisa”.
Então é assim, fundamentalmente o que aconteceu do caso de exploração foi esse. A
maioria dos relatos que nós temos por parte das vítimas foi de contemplar relações sexuais,
de assistir relações sexuais inclusive aquelas que ocorriam entre adultos, porque algumas
prostitutas iam nas festas e elas assistiam normalmente. Alguns casos, talvez 7 ou 8 vítimas
relataram o contato físico com elas, todos deliberamos, todos conscientes, mas a maioria foi
a nível de corrupção de menores. Não tivemos nenhum estupro e nenhum atentado violento
ao pudor. Tivemos apenas um estupro por violência presumida, onde uma das meninas na
época, tinha menos de 14 anos. Além disso, todos os casos foram enquadrados como corrupção de menores, prostituição e formação de quadrilha.
Resumidamente foi esse o caso de Porto Ferreira. Agora pelas perguntas que possam
surgir, a gente pode estar esclarecendo mais. E o Município após a nossa assunção como
Prefeito, em 2005, passou a tomar algumas medidas voltadas a essa questão sexual, mas
principalmente algumas medidas voltadas á violência doméstica no âmbito educacional, que
envolve tanto o lado da questão social, psicológica, física e neglicencial.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Queremos agradecer o Prefeito pela exposição e acho que o caso por ser emblemático de um Município de Estado, nós podemos tirar
muitas conclusões.
Então eu quero abrir aos Deputados, como sempre eu me coloco no último para fazer as
perguntas que queiram fazer.
A Deputada Beth Sahão como relatora pode iniciar com as perguntas ao Prefeito que nos
visita nessa manhã.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Primeiro eu queria cumprimentar o Prefeito Maurício pela
forma com que ele conduziu todo esse processo quando ele era Delegado da cidade, a sensibilidade que ele teve, às vezes, muito pouco presente na condução desse tipo de processo.
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A celeridade que o senhor colocou, que em 15 dias foi tudo esclarecido. É um caso grande, com muitas vítimas, muitos acusados e num período curto, que aquilo que a gente observa nas ações da Polícia Civil, quando esses casos estão sob investigação, que eu até fiquei
surpresa de ver como as investigações foram conduzidas e bem conduzidas. Porque se houvesse falha nesse processo de investigação, certamente haveria dificuldade na condenação
dos criminosos quando estivessem na fase já judicial, o que não ocorreu. Foram condenados,
mas infelizmente tiveram as suas penas reduzidas, como sempre a gente vem observando
que a legislação acaba se colocando tantas vezes a favor desses criminosos.
E dizer assim também Presidente. Que essa colocação que o Prefeito trás da maneira
como a cidade se coloca, eu tenho observado isso e acho que V. Exa. também por onde
andas, como é fácil inverter a imagem que a comunidade, às vezes, coloca sobre esses casos.
No início é sempre muito comum, as vítimas receberem a solidariedade da comunidade.
Nem sempre, mas há casos em que isso é comum. Mas logo em seguida, essa percepção se
inverte.
Acho que a gente precisaria ter um estudo mais profundo para saber exatamente as
razões que levam as pessoas das cidades a inverterem tão rapidamente essa imagem sobre
casos como esses. Sobre criminosos, a ponto das vítimas se sentirem desprotegidas e foram
agredidas quando estavam nessa Casa Abrigo como o senhor coloca, passavam na rua para
agredi-las. Isso também a gente observou em Catanduva. É um pouco assim
Eu não sei se a cidade fica chocada com o fato de estar sendo objeto de uma publicidade
considerada negativa, por conta dos veículos de comunicação, de quanto à cidade se sente
exposta na mídia, mas de qualquer modo não é possível que as pessoas pensem que casos
como esses precisam ser jogados embaixo do tapete, não serem investigados, para preservar
a imagem da cidade.
Na minha avaliação é melhor você ter uma cidade que cuidou, que foi a fundo, que puniu
os responsáveis, do que ter aquelas que deixaram, infelizmente, casos como esse passar.
Mas o caso de Porto Ferreira, eu acho que ele foi, e gostaria que o senhor se pronunciasse
a respeito, acho que ele foi um dos propulsores do incremento deste tipo de política no Brasil, da maneira como isso passou a ser encarado, da seriedade que esses atos passaram a ter
por parte de alguns órgãos, dos desdobramentos nesse caso acabou resultando em acompanhamentos mais fortes, mais contínuos, na instalação de políticas públicas, na ampliação de
políticas públicas nesse sentido.
Acho que Porto Ferreira, infelizmente com base no negativo, a cidade não reagiu bem,
mas esse caso serviu para que muita coisa pudesse ser melhorado no Brasil, e aprimorado.
Agora eu queria saber como o senhor, depois que o senhor assumiu como Prefeito, como
a Prefeitura contribuiu na assistência das vítimas e familiares?
Eu me lembro que eu estive lá participando de uma inauguração de uma Casa específica
para isso e me parece que o senhor tinha um convênio com a USP de Ribeirão Preto para
capacitar os profissionais especializados da Prefeitura, criando um grupo específico para
lidar com essas questões. E com base nisso, se esses casos deram origem a quais políticas
públicas na sua cidade?
Eu queria também que o senhor pudesse comentar como é que os órgãos estaduais se
posicionaram? No seu entendimento os órgãos do Estado têm condições para dar esse tipo
de suporte? E se fizeram isso, fizeram de maneira adequada, com profissionais especializados, fizeram em tempo hábil capaz de não só dar esse apoio e suporte a prefeitura, mas
também às vítimas?
Enfim a gente percebe falhas e lacunas e deficiências nessas áreas, haja vista a resposta
obtida aqui por nós quanto ao requerimento aprovado por essa Comissão de autoria de
nosso Presidente, do Secretário Estadual de Saúde, que reduz os casos na verdade, a área de
Segurança Pública, que não é assim.
E o que o senhor acha que pode ser feito, como o governo do Estado pode contribuir para
que nós tenhamos de fato uma política mais agressiva, mais firme e forte, que de fato, proteja crianças e adolescentes, seja de casos de pedofilia, de exploração, ou de qualquer caso de
abuso ou violência sexual.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Prefeito, apenas um parêntese para registrar a presença do Deputado Afonso Lobado e a Deputada Vanessa Damo que estão conosco
também.
O SR. MAURICIO SPONTON RASI – Eu tenho total certeza que o caso de Porto Ferreira,
como eu disse no início, mudou a história desse país.
Nós sabemos que algumas ações governamentais por parte da União e principalmente do
Congresso Nacional, passaram a surgir talvez até estimulados com os casos da mesma natureza de Porto Ferreira, e fico feliz também, por aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, vocês estarem conduzindo de uma maneira tão brilhante e lutadora
essa Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a gente sabe todas as dificuldades que
vocês sofrem e enfrentam, para que esse debate possa ser melhor construído aqui em São
Paulo.
Em Porto Ferreira nós capacitamos um pouco a nossa rede educacional. Nós entendemos
que os nossos educadores são aqueles que têm a maior possibilidade de diagnosticar os
casos de violência, principalmente no âmbito doméstico, no âmbito a nível familiar.
É claro que quando você trata o âmbito doméstico, você também faz com que esse profissional tenha condição de diagnosticar o caso que saia também do âmbito doméstico, como
foi o caso de Porto Ferreira em 2003.
Nós entramos em contato com a USP e agora nós temos uma equipe capacitada na Universidade Federal através da equipe do LAPREVE, são duas capacitações onde nós estamos
tentando cada vez mais aumentar a nossa rede de proteção do departamento de esporte e
educação e formando uma rede coletora, onde começa o caso com a educação, envolve a
saúde, a promoção social, o conselho tutelar, eventualmente a delegacia de polícia e esse
caso chega ao Ministério Público e Judiciário.
Essa rede está estabelecida onde, desde o diagnóstico, desde o primeiro contato, a notificação no ambiente, na unidade de ensino, esse professor, após passar o diretor da unidade,
ele tem a obrigação de acompanhar toda a trajetória do caso. Acontece que muitas vezes o
problema é diagnosticado, ou ele não é comunicado, seja a unidade de ensino, seja ao próprio conselho tutelar, ou o diretor ou professor se cala, se omite e não comunica, ou então
quando ele comunica, ele não acompanha todo o percurso do caso. E às vezes, esse percurso
para ou na delegacia, ou às vezes, no próprio conselho tutelar, porque nós temos uma grande quantidade de conselheiros tutelares espalhados em todo o Estado de São Paulo, de todo
país e é muito deficitária a fórmula da escolha do conselho. Às vezes, ela é por indicação do
próprio Prefeito, você tem conselheiros tutelares sem qualquer condição de estar assumindo
aquela função tão importante prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então com essa rede de proteção formada via educação, nós temos hoje como monitorar
esse caso, desde a notificação até o resultado final que seria Ministério Público, medida
tomada pelo poder judiciário.
Então, essa é uma medida preventiva que nós estabelecemos em Porto Ferreira. Paralelo
a isso, nós deflagramos alguns processos como o Centro da Juventude que é para enfrentar
situações de adolescentes em situação de risco social e pessoal. Lá é desenvolvida uma série
de atividades, inclusão digital, de qualificação profissional, aulas de inglês, espanhol e hoje
nós estamos com cerca de 120 adolescentes que poderiam estar correndo um sério risco
social e pessoal, se não estivesse com o trabalho do Centro da Juventude.
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Nós recebemos um pouco de recurso do Governo Federal, através do programa de enfrentamento a violência, o antigo programa Sentinela, e através desse programa a gente consegue desenvolver algumas atividades.
No que a gente vê um pouco de deficiência? A maioria dos Municípios não tem nos seus
quadros, profissionais de áreas específicas, de áreas técnicas, como psicólogos, assistentes
sociais, monitores específicos para desenvolver uma atividade mais pontual com essas vítimas ou com esse público. E às vezes, o repasse do recurso, seja da união e do Estado, que
depois eu vou abordar, ele acaba sendo muito pequeno e também existem algumas vedações. Uma delas é de você poder trabalhar com o terceiro setor, ou você fazer a contratação
desses profissionais específicos para atender de maneira pontual aquele projeto, aquele
programa.
Alguns recursos eles exigem a contratação, eles exigem o concurso público, e você acaba
tendo profissionais generalistas, profissionais que não conseguem atender de maneira específica aquele foco, aquele perfil que é no caso o adolescente, que tem toda uma característica
própria de comportamento e alguns estão sempre sobre o risco da droga, por exemplo.
Por parte do Estado a gente sofre um pouco de carência. Nesse caso de Porto Ferreira a
Secretaria de Justiça, a grande parte das Varas não tem psicólogos e não tem assistentes
sociais em quantidade para o acompanhamento de situações como essa e com o acompanhamento de outras situações, que apesar de não ser o caso dessa reunião, mas que é a
questão das medidas sócio educativas cometidas pelos adolescentes que transgridem ou
praticam um ato infracional.
Então a gente vê a grande dificuldade de acompanhamento por parte de profissionais na
Secretaria de Justiça, através também do poder judiciário, de não ter os profissionais para
acompanhar casos como esse o que faltou no caso específico de Porto Ferreira. Nem psicólogo e nem assistente social para dar o suporte necessário a essas vítimas.
Respondendo ao que a Deputada Beth Sahão colocou em relação às vítimas, nós tivemos
no máximo uma ação assistencialista com elas, porque nós assumimos dois anos depois
que o caso ocorreu. Então na maioria das situações, algumas já estavam na proximidade
de completar a maioridade, grande parte já estava grávida, então elas passaram a procurar
o poder público numa visão assistencialista. Fralda, leite, medicamento, foi o único suporte
que a gente colocou para elas. Algumas frequentaram um pouco o trabalho do Centro da
Juventude, algumas nós colocamos, principalmente no segmento da cerâmica artística, nós
conseguimos colocá-las no mercado de trabalho, mas a grane maioria nós não conseguimos
resgatar essa identidade com elas, porque as vítimas elas tinham, no primeiro momento,
uma dificuldade de entender.
“Poxa vida, o Prefeito hoje era o Delegado. Ele lidou no meu caso específico numa condição. Em outro momento ele era o Presidente da Casa do Abrigo, ele tratou do meu caso
específico em outra condição. E agora ele é Prefeito.”
Em cidades do porte de Porto Ferreira, a figura do Prefeito ainda é uma figura assistencialista. A grande parte da sociedade encara o prefeito como uma figura assistencialista. O que
nós estamos tentando gradualmente mudar essa conceituação no Porto, com a implementação de política pública e não de política apenas assistencialista.
Então esse choque ocorreu um pouco, porque nós perdemos algumas vítimas. A gente não
conseguiu talvez, aplicar uma medida da maneira como nós queríamos em relação a elas.
O que nós conseguimos foi, com os trabalhos, principalmente da Casa do educador que
foi o trabalho que V. Exa. pode verificar, que na Casa do Educador que nós estamos implementando aquele trabalho de enfrentamento da violência doméstica, no âmbito educacional.
E o trabalho do Centro da Juventude.
O trabalho do Centro da Juventude, uma vertente mais assistencial e o trabalho da Casa
do Educador uma vertente mais educacional. A gente começou a trabalhar com esses dois
focos e conseguimos formar uma rede de proteção que envolve, educação social, saúde tutelar e aí o acompanhamento do Ministério Público e Judiciário.
Essas foram as medidas tomadas em Porto Ferreira.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Essa medida de proteção de educação, saúde social, conselho tutelar. Então esporte e cultura não entraram aqui.
O SR. MAURICIO SPONTON RASI – Tanto o esporte quanto a cultura estão vinculados
ao departamento de educação. Dentro desses dois segmentos nós implementamos alguns
projetos como Guri, projeto Escola Livre, projeto Prata da Casa do Esporte, por exemplo, projeto Segundo Tempo. Então nós temos hoje inserido, mais na vertente de criança e não tanto
adolescente, cerca de 2 mil e 500 crianças trabalhando entre Guri, Escola Livre de Música,
Prata da Casa e Segundo Tempo, que são projetos auxiliares a nível preventivo para a questão da situação de risco social e pessoal.
São duas linhas: uma é a linha preventiva que é a oferta de projetos e programas, que
aí vai desde o projeto Sentinela, desde a rede, todos os programas sociais estabelecidos na
cidade, de inclusão digital, Segundo Tempo no esporte, Prata da CSA no esporte, Escola Livre
de Música, projeto Guri. Então comporta uma rede de programas e projetos para que você
evite essa situação, essa vulnerabilidade social dessa criança.
E o outro é, infelizmente, quando o caso acaba ocorrendo, é de você melhorar tanto o
diagnóstico quanto o acompanhamento dos casos que acabam ocorrendo.
Nós temos hoje registrado na Casa do Educador, 36 casos de violência doméstica, incluindo a violência sexual, mas 36 casos entre violência física, negligência psicológica e sexual
registrada no período de dois anos que nós colocamos esse programa de enfrentamento há
dois anos atrás. Nós temos 37 casos registrados.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Posso só completar uma questão que eu acho também que
me chamou a atenção. Esses dias teve um caso de um pai que foi publicado pela imprensa,
que teve filhos com a menina que hoje tem 29 anos, ele teve 7 filhos com ela, no Maranhão.
E suspeita-se que ele tenha tido com outra filha também. O que eu acho, infelizmente,
que a gente vai constatando é que... A cidade de Porto Ferreira é uma cidade média, localizada no coração do Estado de São Paulo, muito bem localizada, uma cidade que tem uma
capacidade industrial razoável em função de sua produção de cerâmicas. Quando acontecem
essas questões em cidades como Porto Ferreira, Catanduva a dimensão que se dá para isso,
entre a mídia no Brasil é enorme. As coisas ficam quase que diariamente saindo e você consegue até ir acompanhando o desenrolar do caso. Como estão as investigações, etc. etc.
Quando acontecem casos como esse em grotões do país, você tem a publicidade disso
dois ou três dias e depois desaparece. Que estou querendo saber a continuidade desse caso
do Maranhão e não vi mais nenhuma nota na imprensa. Saiu quatro ou cinco dias e depois
não saiu mais.
Eu acho que nós temos que ficar atentos, nós aqui que estamos na Comissão Parlamentar
de Inquérito, a maneira como a sociedade se coloca quando trata-se desses casos em regiões
mais ricas, que envolvam pessoas que tem um ascensão social, no caso de Porto Ferreira foi
isso. Eu me lembro que eram Vereadores, inclusive que tinham cargos na política, do que
quando acontece com pessoas em cidades que a gente nem sabe que existe, como é o caso
do Maranhão, pessoas mais pobres, etc.
A impressão que eu tenho é que tem dois tratamentos. Um que chama mais a atenção,
que inclusive acaba desencadeando outros programas como foi o caso de Porto Ferreira, e
outro que existe certa negligência, certo abandono. Constata-se que tem uma indignação
momentânea, mas não tem o prosseguimento disso.

sábado, 18 de dezembro de 2010

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Ou até, nobre Deputada, se não tem um
impulso maior de investigação pelo fato da imprensa continuar com a sua divulgação, ou
o arrefecimento da comunicação gera também o arrefecimento da investigação ou até do
interesse.
O SR. MAURICIO SPONTON RASI – No caso de Porto Ferreira, a investigação ia ser concluída da maneira como começou. Nós não íamos mudar, mas a pressão da mídia, a pressão
popular no caso de Porto Ferreira ela foi bastante presente. Você tinha que andar rápido e
quanto mais você demorasse, pior seria o êxito da investigação porque a procura, o assédio
em relação aos pretensos autores, ele ia acontecer, já estava acontecendo em relação às
vítimas. Então a imprensa também é um motivador para mais ou para menos. Se você tem
um caso que a imprensa dá uma cobertura pífia, pode ocorrer, dependendo do profissional,
dependendo do local que essas investigação ocorrem, também não ganhe contornos mais
sérios, mas contundentes
O que o Deputado disse é uma realidade e pode estar acontecendo em alguns lugares sim.
Outro ponto que eu queria colocar é que hoje, como nós estamos trabalhando com a educação, a gente vê que a maioria dos cursos de graduação, seja na área da pedagogia, seja
na área da ciência jurídica, nas próprias áreas de saúde pública, muito pouco se fala sobre
a questão de identificar formas de violência. De você levantar esse formato de violência e
que isso você pode gerar profissionais mais habilitados e preparados para diagnosticar. Não
existe nas grades curriculares da grande maioria dos Municípios e também do Governo do
Estado, qualquer disciplina mais específica nessa vertente de violência doméstica.
Acho que isso seria um dos itens importantes para serem debatidos aqui nessa Casa em
relação à participação da grade curricular dessa questão da violência.
E o outro seria como a forma dos repasses de recursos ocorrem para os Municípios,
principalmente através da Secretaria Estadual de Assistência, através das grades, através da
Secretaria de Justiça, para que os Municípios possam, eles mesmo gerirem programas como
esse, mas que eles tenham a liberdade de condução desse projeto, dentro da realidade do
seu Município e de você contratar profissionais de áreas específicas para aquelas habilidades.
Claro que com a supervisão total das grades, a supervisão técnica, se eventualmente ocorrer,
a Secretaria de Justiça se for o caso, mas que os Municípios possam ter maior recurso de custeio, porque a maioria de recursos que tem não são de custeio, para que ele possa desenvolver esses programas de enfrentamento um pouco mais apuradas nas suas localidades.
A SRA. – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem nobre Deputada Vanessa
Damo.
A SRA. VANESSA DAMO – PV – Gostaria de cumprimentá-lo. Eu cheguei um pouco
atrasada por conta de uma reunião no Diretório do PMDB. Gostaria de cumprimentar o Prefeito Maurício e dar os parabéns pela atuação e pela celeridade com que conduziu o caso e
percebo que a cidade é uma referência no combate a pedofilia, e vem muito contribuir com
esse relato por qual a sua cidade passou.
Parece absurdo, mas é verdadeiro o caso de que as vítimas de pedofilia acabaram se tornando por alguns, vitimizadas como culpadas nesse processo.
Isso abre o leque para discussão para que possamos criar mecanismos de proteção, de
conscientização. E isso nos revela uma lacuna que deve ser preenchida e o erro deve ser
corrigido. Nós constatamos em uma das reuniões aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito
da pedofilia que o Estado de São Paulo é o território que menos denúncias faz no Disk 100 a
respeito da pedofilia. Entre todos os estados nós somos os que menos denunciamos.
As pessoas acham uma ideia absurda denunciar, mas que existe, de que pode sobrar para
elas, ou de repente esse pedófilo possa fazer alguma ameaça a elas, enfim.
Isso até faz com que nós possamos conduzir o trabalho aqui na medida de que possamos
incentivar as denúncias, mas colocar também que o Estado de São Paulo tenha mecanismos
de, não somente atendimento psicológico que no caso o senhor colocou muito bem, mas que
tenha proteção às vítimas, de conscientização, de que as pessoas que denunciam que elas
tenham a certeza de que não terão represália, enfim que a gente possa criar mecanismos
nesse sentido.
Isso me fez lembrar também que nós temos aqui na TVAssembleia prestado serviços,
temos participado de diversas campanhas e de diversos segmentos, e aqui fica a minha
sugestão de que aqui dentro da TVAssembleia nós possamos ter durante os comerciais, que
possamos divulgar o 100, o Disk-100. Se você souber de algum caso de pedofilia, como
é que pode ser denunciado, se deve ou não procurar, como é que funciona, se você deve
procurar o conselho tutelar. Eu acho que a gente deve começar a fazer uma campanha de
conscientização e tomar alguns exemplos positivos da cidade. Investir em programas como
os Centros da Juventude, tirando as crianças e adolescentes da vulnerabilidade.
Mas me preocupa essa questão que o prefeito colocou, e aí fica uma dúvida para que
nós, junto com a sociedade civil e organizada, junto com representantes e pessoas engajadas
como o senhor, enfim os Deputados aqui, para que possamos encontrar algum meio, algum
caminho para que possamos colocar às pessoas que essas crianças são vítimas sim, são
meninas que foram abusadas, que tiveram os seus direitos rasgados e comprometidos e que
não são culpadas.
Eu acho um absurdo isso, esse tipo de julgamento, um tanto quando retrógrado, mas que
existiu.
Tentar criar mecanismos de conscientização, porque a vítima já passa por uma condição
psicológica muito grave. Quer dizer, além de toda a parte psicológica ela ainda fica exposta a
julgamento externo, julgamento da sociedade.
Acho que temos que criar mecanismos completos, não só a denúncia, mas que as prefeituras e o estado possam também agir na proteção às vítimas, na conscientização, acho que
de certa forma, criar toda forma de aparato. Se de repente, a gente acertar só na ponta dessa
cadeia e esquecer alguns pontos no meio, a gente não vai fazer com que seja efetivo os trabalhos da Comissão.
Então fica aí uma sugestão para o relatório final, e eu queria que o senhor, como Presidente também sugerisse para TVAssembleia, que começasse, a partir de hoje que colocasse
o Disk-100 para denúncias, sendo divulgado várias vezes nos nossos comerciais aqui da TV
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Muito pertinente aquilo que a Deputada
colocou. O ano passado, um projeto de lei que eu havia colocado sobre uma campanha nos
meios de comunicação ligados ao Estado de São Paulo, obviamente incluindo as TVs, Câmaras, Assembleia, a própria rede Cultura e também junto às escolas, recebeu no Colégio de
Lideres, uma Emenda que na verdade modificou o caráter do projeto, mas foi a única maneira dele ser aprovado. Se bem que de uma maneira plausível, o Presidente me informou que a
Cultura é uma Fundação Padre Anchieta que a coordena e que não é propriamente o Estado
de São Paulo, porque não poderíamos ter uma lei que obrigasse a campanha dentro do Estado. Porém, na sua colocação, diante da conscientização do caso, eu acredito que não apenas
de maneira graciosa, vamos dizer assim, mas que na consciência da problemática toda, nós
podemos sim, diretamente com esses veículos, sugerir que isso aconteça diante da problemática que a gente vive, visto que estes órgãos, TVs e emissoras são ligadas ao poder público,
apesar de ter uma administração independente, mas que visam a conscientização da problemática a pedofilia, mas tantas outras dentro do Estado, e eu me comprometo perfeitamente.
Quero agradecer a participação da Deputada Vanessa Damo nesse aspecto.

sábado, 18 de dezembro de 2010
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O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem Sr. Presidente.
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homicídio ou um tráfico, e agora a maior dificuldade como prefeito é você querer fazer a
gestão, querer fazer a articulação e faltar o principal que é o custeio para tudo isso.

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Pela ordem Deputado Afonso Lobato.
O SR. AFONSO LOBATO – PV – Primeiramente eu gostaria de cumprimentar o Prefeito,
cumprimentar todos os Deputados, assessores, convidados e perguntar ao Prefeito...
Eu cheguei atrasado também por conta de um compromisso anterior.
Eu pergunto: Ser um Delegado e por ter essa condição de Delegado o levou a um envolvimento social muito grande, a tal ponto de você amadurecer a ideia de ser Prefeito. Pensando:
eu como Delegado estou sujeito a uma série de condições que me permite não me envolver,
e como Prefeito eu tenho condições de me envolver muito mais e tenho condições de ajudar
a população, e ajudar, sobretudo essas vítimas.
Nessa tua condição, quais as dificuldades que o senhor encontrou, que você tem encontrado em relação ao desenrolar desses fatos, até mesmo como oposição, por exemplo. Coisa
que você como Prefeito tem. Quais são as maiores dificuldades?
E quando você falava da questão de custeio, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o que percebo é o seguinte: de fato, nós estamos tão apegados ao modelo
de transferência de recursos, somos amarrados a isso e não percebemos formas alternativas
de fazer. Mesma coisa é de construir presídios e presídios, e sabemos que a droga leva muitos jovens para os presídios, mas não se existe um apoio efetivo através de transferência de
recursos a projetos de prevenção ao uso de drogas, por exemplo.
Então, dentro dessa visão a gente sente os projetos da Secretaria muito amarrados. A
impressão que eu tenho é que eles têm dono. São esses projetos, não podem ser outros.
Como é que a gente podia, na sua vivência destrinchar isso e viabilizar uma forma mais
alternativa de responder isso.
O SR. MAURICIO SPONTON RASI – Agradeço a colocação do Deputado, até pela questão política. No primeiro momento foi assim até que um pouco perseguido, porque alguns
quiseram colocar que o caso que ocorreu em 2003 ele poderia ter um protagonismo para
eleição de 2004. Na realidade eu já tinha feito um pedido para sair de Porto Ferreira desde
2002 e não tinha sido atendido. Quando aconteceu o caso em 2003 eu passei a ser alvo de
uma série de perseguições políticas porque grande parte dos vereadores estava ligada a um
grupo político da cidade.
Eu sei que tentaram a minha cabeça, no bom sentido, com o Secretário de Segurança da
época que era o Dr. Saulo, o Delegado Geral de Polícia, enfim, tentaram de algumas formas
que eu saísse de Porto Ferreira, que me tirassem de Porto Ferreira.
E aí também ficou uma questão assim: simplesmente para eu sair corrido da Cidade, simplesmente porque eu investiguei em 15 dias o caso, então eu não vou fazer isso. Eu vou ficar,
eu já tinha fundado a Casa do Abrigo junto com o Dr. Fábio Bechara que hoje é Procurador
de Justiça e na época era Promotor na cidade, nós fundamos a Casa do Abrigo, eu era palestrante sobre a drogadição. Então o movimento a nível de cidadania, a nível social, diante
do que estava acontecendo em Porto Ferreira eu resolvi ficar, disputei a eleição, era meio
que azarão, ganhei a primeira eleição, depois fomos reeleitos. Então nós tivemos um pouco
dessa dificuldade política, por conta dessa questão de um debate natural que ocorre numa
cidade do tamanho de Porto ferreira, onde você acaba enfrentando um grupo político e no
caso desse grupo estava, de alguma forma envolvido com o caso que ocorria da questão das
meninas, dessas vítimas de exploração sexual.
Então isso acabou tendo esse desdobramento meio que natural pela questão política. A
grande dificuldade hoje, quanto prefeito é a questão de recebimento de recursos. Primeiro
que a sociedade civil, seja na questão da drogadição, seja no caso das medidas sócio educativas, seja na questão da violência doméstica, ela é extremamente apática, ela é tímida.
Como a Deputada Vanessa estava colocando, é praticamente natural. Você vai em algumas zonas periféricas, inclusive também em algumas classes, como a classe AB, aceitar a
condição de gênero da garota de programa, da prostituição. Então o que a gente vê no
Norte e Nordeste, a gente acha que não acontece em São Paulo, e também ocorre. Só muda
um pouquinho o local, o nível do prostíbulo, ou o nível da casa de massagem, ou o nível da
boate, o nível das garotas é o que muda. Mas na realidade a forma acaba sendo a mesma.
Do pensar da população, do pensar da sociedade. Então ela aceita isso.
Então esse trabalho de mídia, o disk-100 vai ser um trabalho exaustivo para mudar a
cultura. A gente não encontra respaldo na sociedade civil e até em alguns grupos de empresários, de você conseguir implementar alguma política buscando esse recurso na própria
Cidade. Então você, necessariamente, precisa do recurso vindo de uma esfera governamental
muito mais forte, que é o Município. Ou a gente vive da transferência da União ou do Estado.
E aí você encontra a dificuldade no custeio.
Como a maioria das prefeituras tem o seu tesouro vinculado às receitas de saúde, educação, e o gasto com folha, no meu caso eu tenho uma folha que é de 48, 49%%, uma folha
extremamente alta para nossa realidade, e você acaba tendo complicações de ter dinheiro do
próprio tesouro no investimento.
Mesmo assim você consegue ampliar projetos sociais. A gente saiu de seis projetos
sociais para 32. Nós atendíamos 200 crianças da cultura, hoje atendemos 600. Atendia 100
no esporte e hoje atende mais de 2 mil. Mas isso tem um peso financeiro para os Municípios,
muito grande. Então nós precisamos dessa transferência de recursos. E aí que eu acho que é
o debate que vocês estão travando aqui.
A maioria dos prefeitos não tem muita voz perante alguns órgãos. Ele não é muito respeitado. As pessoas não têm a sensibilidade de falar: - Olha nós não podemos colocar um
programa de enfrentamento ou formar um rede de enfrentamento com esse custo.
Como V. Exa. disse, a maioria dos projetos são definidos e não há essa participação dos
Municípios até mesmo como sugestões, para que esses projetos possam ser mais próximos
das realidades locais.
Então, às vezes, você tem projetos que não se amoldam a nossa realidade e que muitas
vezes você nem sabe que existe. Então nós temos vários e vários programas que ou o valor
de transferência é ínfimo e nem compensa você buscar, ou então esses programas não chegam para os Municípios de você saber da existência deles.
Hoje você está vivendo uma realidade como Porto Ferreira, onde o judiciário vira para
Secretaria de Assistência Social e fala: interna esse garoto.
- Mas eu não tenho dinheiro na Assistência.
- Se vira. Você vai internar numa comunidade terapêutica, porque o pai está me procurando aqui. Ele está num processo de dependência química elevado, ele já está envolvido com
craque ou cocaína e você vai internar ele.
Então está muito cômodo, às vezes. É a mesma história dos medicamentos, desculpe eu
estar ampliando o foco, mas eu acho que tem a ver com o que a gente está dizendo, onde a
gente determina que o Município compre esse ou aquele medicamento, e não sabe da saúde
financeira desse Município.
E está ocorrendo isso com a maioria das cidades com as comunidades terapêuticas, onde
você tira o adolescente que está dando um problema, porque ele está consumindo o craque
ou a cocaína e você, simplesmente, obriga o Município a colocar numa comunidade terapêutica sem saber se tem respaldo social a nível financeiro para isso ou não.
Então, hoje a nossa maior dificuldade, eu vivi um pouco a experiência numa ONG, quando
nós criamos, transformamos, construímos, brigamos, vivemos de campanha, pedimos dinheiro ao poder público municipal para sobreviver, então eu vivi essa realidade enquanto ONG,
vivi a realidade como diretor de cadeia. Muitas vezes esse adolescente acabava chegando
na cadeia numa situação muito mais traumática, de evitar estar praticando um assalto, um

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Eu gostaria de antes de encerrar, fazer a
minha participação e um pergunta.
Acho que esse debate é muito importante porque nós, enquanto legisladores e que buscamos compreender todo esse problema para podermos colocar as nossas proposituras e
chegarmos a conclusões até como Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente vai também
refletindo.
O Prefeito colocou a respeito, e a Deputada Vanessa Damo colocou também e todos os
Deputados citaram isso como há uma vitimização daquele que já era vítima, colocando uma
culpa sobre uma criança e acho que isso vale a pena para nossa reflexão apenas, que hoje
a corrupção do menor, aliás, esse caso foi julgado na antiga lei, mas hoje a gente tem uma
legislação de maneira mais clara, a corrupção de menor, o estupro ao vulnerável, e que eu
acredito que exista uma corrupção velada do adolescente no Brasil.
Isso porque há uma lacuna ou uma omissão da educação quanto ao assunto da sexualidade, que por um lado parece que há uma abertura muito grande para se falar de sexo para
as crianças, e por outro, uma pequena ou talvez uma inexistente preocupação com os perigos dessa conscientização e de que maneira ela precisa ser feita.
Paralelo a isso eu creio que há uma omissão, talvez, da própria família, já que nós temos
a corrupção da própria família, onde há uma omissão dessa educação, desse preparo do
filho. Juntamente com essa omissão da educação que o Estado não apresenta e que a família
não pode dar, nós temos paralelo a isso uma mídia que fala tão abertamente da sexualidade,
e o que me faz pensar aqui?
Uma criança hoje, pegando uma cidade como São Paulo, onde nós temos e cada vez isso
será maior, a facilidade de clicar em um controle remoto e entrar em qualquer programa, a
palavra censura que arrepia todos os comunicadores e que ao mesmo tempo abre o campo
para uma libertinagem da comunicação, filmes, novelas, comentários, linguagens, programas
humorísticos.
Eu estava pensando nisso ontem vendo um filme. Olha o que me ocorreu. Onde eu
estava vendo violência naquele filme, onde havia sexo, um filme para mais de 16 anos, não
explícito, mas exposto, e no mesmo filme tinha cenas de uma família com uma criança e me
ocorreu que depois do filme ser lançado, talvez aquela criança que fazia o papel de filho,
vai assistir o filme porque ele foi ator. Um filme que é impróprio para ele, mas ele participou
de uma cena que era própria, mas os seus colegas, pelo menos vão assistir para ver o seu
colega de 12 anos participar de um filme que é impróprio para sua idade. É próprio para sua
participação naquela cena, mas é impróprio para sua idade, para que ele possa assistir.
Eu creio que a gente tem um “modus-vivendi” na sociedade brasileira e no mundo como
um todo, nessa sociedade globalizada, onde uma corrupção velada dos valores da adolescência vão acontecendo.
Você colocou aqui um caso de uma fazenda onde havia festa, onde fotos circularam de
crianças seminuas, adolescentes de 13, 14 anos e que na verdade, é muito fácil a sociedade
dizer: - Mas ele sabia, é um safado, é um adolescente, mas sabe o que está fazendo. Porque
na verdade ele vive no ambiente que trás a ele uma malícia sexual que ele não pediu para
ter, que não pediu para aprender, mas essa sociedade vai bombardeando através de internet,
televisão, comentários, ausência da comunicação, e essa corrupção velada, a gente não tem
um culpado para apontar. Simplesmente uma criança de 13 anos já sabe tudo da pior maneira possível, e quando aparece uma oportunidade, aí sim uma corrupção que há um culpado,
que existe alguém, aquilo já não lhe causa medos. Ela não tem defendido, ela não tem anticorpos como se fosse alguma coisa que faz parte do seu dia a dia.
Eu entendo, em parte, como a população pode se colocar contra uma criança que foi vítima, porque na sua idade ela é uma vítima, para o Estado ela não deveria ter sofrido aquilo,
mas na nossa maneira de viver ela já está escolada no assunto. Infelizmente, isso é uma tristeza. Apenas uma reflexão para gente pensar um pouco.
Eu falo isso sempre, porque o fato de eu ser pastor e nós temos aqui o nobre Deputado
Afonso Lobato que é padre, é que sempre que a gente levanta qualquer comentário que
esbarra na moralidade, a gente recebe um canhão: - É porque vocês são pastores, são padres,
que tudo é proibido, tudo é pecado.
Mas eu quero fugir desse âmbito apenas para dizer que nós precisamos refletir sobre os
valores da sociedade e os valores da família que são fundamentais. Obviamente como Estado a gente só pode fazer isso enquanto escola, enquanto educação, enquanto saúde pública,
mas sem dúvida tentando penetrar. E por isso quando o prefeito falou aqui a respeito dessa
ONG, se nós não tivermos um trabalho muito sério com entidades, sejam elas organizações
não governamentais ou CIPs, entidades religiosas quaisquer que sejam, que conseguem
interferir na célula família, consegue penetrar no ambiente de relacionamento da sociedade
que o Estado não consegue, com seu mecanismo talvez, antiquado ou frio, ineficaz, essas
entidades precisam ter muito mais acesso, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser
municiadas, e esse trabalho conjunto, esses laços precisam ser muito mais fortes. Porque são
essas entidades que verdadeiramente penetram dentro do lar e podem fazer com que verdadeiramente haja uma reconstrução desses valores e na desconstrução de outros que levam
esse ambiente que corrompe de maneira velada os adolescentes desse país.
É apenas um comentário que eu queria fazer, mas por fim eu gostaria de deixar aqui uma
pergunta.
Enquanto Delegado, como foi o seu relacionamento com o Conselho Tutelar, já que foi um
trabalho conjunto? Mas eu queria uma opinião, já que há uma experiência do seu trabalho.
Isso não acontece em todos os Municípios.
Só para completar a pergunta que são três em um. Enquanto Delegado, obviamente você
teve uma iniciativa individual, mas há uma cobertura como a Secretaria de Segurança Pública para que isso possa acontecer ou para que uma formação continuada, ou uma instrução
exista a todas as delegacias do nosso Estado para que a mesma conduta aconteça? Você
teve esse tipo de apoio da Secretaria de Segurança Pública?
Esse relacionamento com o conselho tutelar passa por essa instrução ou foi uma atitude
isolada, particular sua?
E por último, na oitiva dessas crianças e desses pais, você sentiu uma dificuldade pelo
fato de que, como um delegado você tinha que ouvir uma adolescente, uma criança ou um
pai ou até mesmo presenciar um conflito familiar, obviamente pelo seu trabalho com uma
ONG, talvez desenvolveu expertise nessa oitiva e até mesmo na linguagem necessária, mas
isso é uma preocupação enquanto segurança pública de haver esse preparo?
E o local onde aconteceu essa oitiva, dentro da delegacia, é claro que você teve uma
preocupação para que a criança ou adolescente não se sentisse agredido naquele ambiente,
mas qual é a sua opinião sobre a necessidade de que esse ambiente seja um ambiente preparado, de que essa criança não se sentisse agredida, não pelo seu cuidado particular, mas
pelo que você tem sentido dentro da Secretaria se Segurança Pública, Conselho Tutelar, trabalho conjunto com a prefeitura? Nós temos 660 Municípios em São Paulo e isso não pode
ser uma ação isolada. Tem que ser uma ação incentiva pelo poder público e pelo Estado.
O SR. MAURICIO SPONTON RASI – Eu creio que o nosso papel aqui é colocar de lado
qualquer questão de debate político eleitoral. E eu sou funcionário público do Estado, daqui
a dois anos estou voltando às funções. Não sei em que condições, mas estou voltando e sou
funcionário desde 1988. Fui escrivão de polícia do grupo de operações especiais de Bauru,
depois fui delegado, fui delegado corregedor aqui em São Paulo e depois tive em Porto Ferreira como delegado.
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Acho que o movimento do debate e esse. A Secretaria de Segurança Pública ela não oferece aos profissionais desse segmento, aos escrivães de polícia, investigadores qualquer tipo
de curso específico nessa área.
O caso de Porto Ferreira acabou dando certo, porque eu tive a oportunidade de ter feito
a especialização na área de violência doméstica e tive a oportunidade de ter na área de conselho tutelar, uma colega de turma. Então acabou dando certo da gente estar junto, a gente
falava a mesma linguagem, a gente abordava as vítimas da mesma forma. Nós não tínhamos
a delegada da mulher, mas nós tínhamos uma conselheira ao lado do delegado, que fazia
com que essa vítima e os pais tivessem uma confiabilidade de colocar para fora o seu depoimento o mais verídico, o mais real, o mais próximo. E nós sabíamos quando alguma coisa
estivesse correndo fora , quando elas estavam mentindo, a gente acabava interpelando e
acabava ajustando a conduta ao depoimento delas.
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enriqueça isso e a gente fica torcendo, e você, sem dúvida pela sua postura, pela sua vivência que Deus permitiu que você vivenciasse e coragem que você teve de enfrentar, que a partir do momento que você se colocou como Prefeito você enfrentou um desafio, certamente
vai colaborar muito e mais para frente você terá outras missões. Você, a partir disso não vai
se contentar em ser simplesmente um funcionário público ou um delegado de polícia. Acho
que você hoje tem experiências que certamente vão fazer com que as pessoas provoquem
um pensamento diferente, um sentido diferente para as coisas que faz.
Nesse sentido eu gostaria de agradecer a sua participação e pedir a Deus que realmente
ajude a gente a repensar certas posturas nossas.

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Agradecemos o Prefeito Mauricio Sponton
Rasi pela sua participação. Muito obrigado, enriqueceu muito, foi muito importante para
nossa Comissão Parlamentar de Inquérito e sucesso no seu trabalho.
Declaramos então encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Mas não havia um protocolo de entendimento ou de instrução para isso?
O SR. MAURICIO SPONTON RASI – Não. Eu tenho praticamente certeza que hoje isso
ainda não existe, como não existe em outros segmentos, como lidar com o adolescente infrator, como lidar com a drogadição. Nós temos vários colegas no DENARC sofrendo demais
com a questão da drogadição, porque você tem uma equipe preventiva muito pequena no
DENARC hoje, que não consegue dar cobertura, informar, implementar políticas públicas no
interior de São Paulo. Se não tem na drogadição que é uma ação específica segurança pública enraizada na segurança pública muitos anos, que dirá falar de medida sócio educativa de
adolescente infrator e de violência doméstica.
Então não tinha na minha época e tenho absoluta certeza que não tem ainda.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Essa conselheira, ela acompanhou, te auxiliou nas investigações?
O SR. MAURICIO SPONTON RASI – O ato investigatório ele é típico nosso, mas ela
acompanhou todos os depoimentos, ela estava ao lado e ela dava o suporte e ela estava
preparada para isso. A menina saia de lá, ela ia com a menina até a casa, dava suporte,
acompanhava.
Então o caso a nível de delegacia a gente conseguiu preparar. Punha numa sala mais
reservada, não misturava com outras pessoas, mas a gente soube que quando elas foram
para o Judiciário, elas foram realmente mergulhadas numa verdadeira cova de leões, quer
dizer, era o advogado passando e intimidando, era o autor do caso passando e intimidando,
era o jornalista, e acabou sendo interessante até para própria mídia ir até a cidade de Porto
Ferreira e ter o contato com uma das vítimas. Quer dizer, elas acabaram, sendo exploradas
até pela mídia. Era interessante aquele pano de fundo, aquela conversa de costa com a voz
mudada, isso acabou sendo interessante até para vender jornal, rádio e televisão, e elas nem
imaginavam que elas estavam sendo vítimas também dessa situação. Depois que acabou
ninguém deu um telefonema para elas, ninguém do jornal veio até elas, ninguém da rádio ou
televisão, acabou. Simplesmente elas foram também usadas. Eu até vejo as meninas como
verdadeiras heroínas de todo esse processo. Tomara Deus que fruto de tudo isso, esse trabalho de vocês, o trabalho do Senador Magno Malta, o trabalho de algumas comissões que
a gente sabe que existe ainda no Congresso Nacional, que eles venham a mudar um pouco
dessa história de nosso país.
A gente sabe de casos que acontecem no Norte e Nordeste que são relatos que só pela
misericórdia de Deus mesmo, é muito pesado.
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Muito obrigado. Não sei se algum Deputado ainda tem alguma pergunta a fazer?
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu não tenho. Acho que ele foi muito preciso na fala e conseguiu nos trazer tudo aquilo que eu queria e já o questionei e achei um depoimento muito
rico que vai ajudar muito, porque é uma história prática. É muito importante para nós a sua
vivência, a experiência que você trás aqui certamente vai agregar questões importantes,
informações preciosas para o nosso trabalho e consequentemente para o nosso relatório.
Quero cumprimentá-lo também pelo trabalho que você desenvolveu seja como Delegado
e depois como Prefeito.
A SRA. VANESSA DAMO – PV – Quero também agradecer o depoimento que engrandeceu os trabalhos da Comissão, parabenizar o Presidente também.
Em relação a essa banalização do sexo atingindo de forma nociva os nossos adolescentes
e crianças, a Deputada Beth Sahão tem um projeto que termina com a venda daquelas pulseirinhas do sexo, que é algo que causou vários problemas não só no Estado de São Paulo
como no país. Várias adolescentes foram abusadas sexualmente, porque tinha aquela questão de arrebentar as pulseirinhas do sexo, quando a pulseira era preta significava ato sexual.
Isso também cai naquela situação que o senhor colocou, infelizmente as nossas crianças e
adolescentes estão sendo atingidas por essa banalização do sexo, vítimas disso, então queria
parabenizar a Deputada Beth Sahão, colocar que tem total apoio meu também, até coloquei
no jornal da minha cidade, que é importante que não tenhamos vendas dessas pulseiras, que
é uma forma também de proteger nossas crianças e adolescentes.
Obrigada Prefeito e parabéns pela atitude e iniciativa e pelo senso ético de dever cumprido, de fazer o que é certo, porque nós precisamos de pessoas assim em todos os segmentos.
Que bom que hoje o senhor como Prefeito tem essa visão e que em todas as áreas que o
senhor atuar terá essa visão de ética, de percorrer os caminhos corretos. É isso que nós queremos também através dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigada Sr. Presidente.
O SR. AFONSO LOBATO – PV – Quero cumprimentá-lo e cumprimentar o Prefeito. Eu
achei muito oportuno o prefeito jogar em várias posições. Ele jogou de centro avante, jogou
na defesa. Acho isso enriquecedor para sua vida pessoal e para o trabalho que você está
desenvolvendo. Quem ganha com isso é a sociedade. O Presidente José Bruno dizia que a
pergunta era três em um, acho que na figura pode se ajustar.
Agradecer essa oportunidade. Eu tenho um sentimento. Eu estive na Fazenda da Esperança lá em Guaratinguetá, tenho procurado estar inserido para ajudar a casa de recuperação e
eu acho que infelizmente, não caiu a ficha do poder público.
Existe muito discurso, mas quando vai viabilizar isso concretamente, não caiu a ficha.
Custa muito mais barato a prevenção do que você construir presídios. Eu militei por mais de
20 anos no sistema carcerário como padre, entrei era seminarista ainda e realmente percebo
que nós não conseguimos atingir a causa do problema. Isso porque não entendemos ainda o
ser humano na sua visão integral e falta isso.
Então existe muito discurso. Agora será época de campanha tanto para governo como
para presidência e então a gente vê que todos os problemas têm solução. Em época de campanha. Mas falta uma visão do ser humano integral e, portanto, nós vamos tratando de parte
do ser humano. E coisas básicas. É só retornar as nossas origens que é fundamental para o
ser humano.
Eu vejo com muita tristeza, muito dinheiro sendo jogado fora, mal gasto exatamente
em coisas que não chegar a lugar nenhum e, às vezes, um projeto de uma ONG ou de uma
comunidade que pode ser desenvolvido e pode ser um sinal de renovação, de mudança de
um pensamento de postura, às vezes, não tem a atenção que mereceria. Talvez o debate
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Transcrição das Visitas
Visita da CPI à Secretaria da Saúde em 06 de outubro de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
O SR. PRESIDENTE - JOSÉ BRUNO – DEM – Secretário, primeiro muito obrigado por
estar nos recebendo aqui. Nós estamos numa corrida contra o tempo. Nós começamos o
trabalho da CPI da pedofilia e pegamos uma época difícil, até mesmo pela campanha, os
Deputados concorrendo e também pelo novo regimento da Casa que impede que nós tenhamos mais de uma prorrogação. Então isso deixou o tempo muito exíguo para gente encerrar,
concretizar.
Nós estamos levantando um panorama daquilo que nós podemos incrementar no Estado de São Paulo de políticas e investimentos para que possamos melhorar o atendimento
das vítimas no que diz respeito à saúde.
Eu cheguei a enviar um requerimento de informação via Comissão ao falecido Secretário,
o Dr. Barradas, veio o retorno, mas talvez não foi muito bem compreendido aquilo que nós
gostaríamos de saber. Acredito que o que hoje a gente precisa no Estado é mudar o investimento, principalmente nesse aspecto da saúde para o atendimento das vítimas. A Deputada
Beth é a relatora da CPI e o que nós gostaríamos de ter do Secretário, se possível, porque
nosso prazo é curto e gostaríamos de estar na última semana votando o relatório.
Primeiramente que dados a Secretaria da Saúde tem de entradas em hospitais de crianças
com algum tipo de abuso, violência sexual. Ontem nós estivemos na Secretaria de Segurança
Pública e eles estavam me contando de muitas pessoas que não denunciam, e é uma verdade. Não denunciam porque causa uma dilaceração no ambiente familiar, às vezes, acontece
dentro da própria casa e é verdade, porque alguns casos eu mesmo acompanhei. Tive um
caso de uma pessoa, porque eu também sou pastor, foi dentro de uma igreja em que eles
queriam que ajudassem, encaminhei para o Pérola Byington para o setor de psicologia, mas
eles não queriam fazer denúncia na polícia, porque era o caso de um avô abusando de um
neto. A própria filha desse senhor não queria contar porque a mãe ia saber, então ela preferiu se afastar do ambiente, não ter mais contato com o pai, e tentar recuperar na criança
o comportamento dela. Depois, via de regra, situações de casos mais traumáticos, passem
pelos hospitais. Eu não sei se há algum tipo de relatório ou coisa do tipo.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu queria acrescentar a fala do Jose Bruno, dizer que eu
sou de Catanduva e que tivemos um caso lá que foi emblemático, de repercussão nacional.
O que a gente percebe é que os aparelhos de Estado, todas as áreas, tem pouco preparo
para poder trabalhar com essa área. Quase nada de atendimento. Quando a gente vê um
Perola Byington, que tem um setor com alta especialização, porque é um atendimento muito
bom. A gente recebeu o pessoal do Perola Byington na CPI e aí a gente percebe que essa
descentralização que poderia estar ocorrendo para poder atender melhor, não só as vítimas
da pedofilia, mas qualquer abuso sexual, exploração sexual também, e ele estava falando de
São Paulo, segundo os dados da Dalka do Instituto Sedes Sapientes, é o Estado que menos
denuncia no país. Isso não significa que é o Estado com menos casos, e sim que tem menos
denúncias, segundo o levantamento que ela apresentou na própria CPI quando ela foi fazer
uma exposição para nós.
O SR. – Primeiro que esse assunto é extremamente importante, quando a gente fala de
violência é óbvio que é uma questão extremamente abrangente, mas a saúde, o que a saúde
faz em relação à violência e dentre as violências, a agressão sexual contra as crianças? Nós
temos um sistema de vigilância epidemiológica, que é um sistema de notificação dos casos.
De certo, até pelo que a gente tem conhecimento pela literatura mundial, o número de notificação é muito grande. A grande maioria das vezes a violência é produto do próprio ambiente
familiar. Estranho até porque no conjunto das violências no âmbito da família, o maior
agressor é a mulher. É lógico que na violência sexual aparece o sexo masculino em maior
número. Mas no total das violências a mulher é a maior agressora. Isso inclui todos os tipos
de violência e normalmente essas coisas não são dissociadas. Eu diria que dentro do ambiente desestruturado essas coisas caminham juntas. A violência sexual é um subproduto de um
conjunto de problemas naquele núcleo familiar.
Esse sistema nosso de vigilância epidemiológica ele notifica as agressões existentes em
relação à violência e é um sistema que nós pegamos dados: de 2009, aquilo que está contabilizado de dados, a gente tem crescido bastante em relação a quando a gente começou com
esse processo de 2006, tem uma diferença bastante gritante do número de casos. Embora
nós reconheçamos que isso é distante do que deve ser o real. A literatura chega a falar que
30% do total de agressões é que são denunciadas. Nós tivemos, por exemplo, em 5 meses,
3 mil 111 notificações no ano de 2009 em 5 meses. Do conjunto de notificações, 69% em
mulheres e 31% em homens no geral. E a violência sexual corresponde a 14% desse universo de notificações quando a faixa etária é restringida até os 14 anos de idade. Desculpe,
quando a gente faz nessa faixa etária, a gente sobe para 29% as notificações, ou seja, cerca
de 30% do conjunto de notificações em se tratando de violência sexual, na faixa etária de 0
a 14 anos a violência sexual representa 30%.
Então a violência se mistura, sexual, física, psicológica, ela está absolutamente intrincada.
Ela não consegue ser dissociada. Em 93% dos casos de violência sexual nessa faixa etária
de 0 a 14 anos, o agressor é o homem, sexo masculino. Veja, na totalidade das agressões a
mulher aparece como primeira, entretanto na violência sexual de 0 a 14 anos é o homem o
grande agressor.
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – No Perola Byington, se for o pai ou o
padrasto, somando os dois, dá quase 70%.
O SR. – Aí o pai, padrasto, avô, tio, tem toda uma...Na verdade a gente tem esse sistema
de notificação, mas a gente tem o reconhecimento. É um sistema de notificação extremamente importante, mas se ele não for nutrido o suficientemente, você tem uma tendência.
Como já é muito difícil de você fazer essa notificação, porque o setor saúde no caso não é
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pró-ativo a não ser na tensão básica, o atendimento do núcleo saúde da família que você
tem uma pró atividade em relação ao núcleo de famílias, e aí você tem como detectar por
alguns elementos, você pode detectar isso mais facilmente, mas o sistema de atendimento
direto, ele não é pró ativo. O individuo se desloca até lá. E lá ele fazer a notificação por
um conjunto de suspeições. O conjunto de suspeições é extremamente relativo. Quando
você tem pessoas que são melhor formadas e tem um olhar adequado ao processo, ela tem
tendência a notificar mais do que outras. Alem disso tem uma questão de onde estão esses
serviços. Tem a questão da vulnerabilidade, tem espaços de maior vulnerabilidade, o que não
significa que vai ter a correspondência no número de notificações, porque vai depender da
equipe que está notificando, mas espaço de vulnerabilidade existe e a gente sabe, embora
agressão ocorre na sociedade como um todo.
Agora, nós entendemos que existem algumas ações que enquanto governo, saúde não
pode ser o centro. Quer dizer, a violência está correlacionada ao setor saúde. Saúde, por definição é bem estar físico, psíquico e social. Saúde começa e tem que ir até o fim da linha.
Agora, a minha avaliação, eu estava vendo algumas coisas da CPI, a CPI identificou
a Segurança Pública como a porta de entrada e não deixa de ser uma porta importante.
Assistência e Desenvolvimento Social, porque tem núcleos da comunidade, de governo que
acabam absorvendo isso, mas eu acho que tem outra faceta importante que é a educação.
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O SR. – Tem muita gente fazendo um bom trabalho, mas de uma forma isolada. Tanto
pessoas da sociedade civil como de Municípios e Estado. E tem outra questão que também
me chama a atenção. Em relação à violência a mulher, me parece que a gente tem uma propagação de mídia importante, que tem sido identificada cada vez mais da indignação das
pessoas com relação a isso. Na criança eu percebo que são só os casos circunstanciais que
levam a mídia. E a criança não tem como reagir, a mulher tem. Ela tem retração. No caso da
mulher virou uma bandeira e na criança a gente não vê isso. Então eu acho que uma ação
projetiva desse processo seria buscar formas de mostrar o quanto que a criança é subjugada
nesse sentido. Ela não tem mecanismo de defesa. A gente sabe pela literatura que muitas
das agressões estão dentro da própria família. Nós precisamos encontrar isso para que haja
cada vez mais a denúncia dentro da própria sociedade.

A SRA. BETH SAHÃO – PT - Eu acho que deveria tornar esse assunto um pouco menos
permeado pelo preconceito, pelo temor, quando mais você fala melhor é. Eu me lembro de
uma das pessoas que foi fazer exposição na CPI, ele falou o caso de uma criança que começou a sofrer abusos do cunhado desde os 5 anos de idade. A irmã era psicóloga e era bem
mais velha que ela, mas ninguém acreditava nela. Foram acreditar nela quando ela tinha 16
ou 17 anos de idade. Ela sofreu mais de 9 anos, ela sofreu abuso por parte do cunhado, só
aí que a irmã se separou e acreditou. A menina foi fazer psicologia e eu nunca vou esquecer
desse caso. Então você vê que, alem de tudo, quando a criança fala ainda tem quem não
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu ia falar isso quando o senhor falou a respeito da ques- acredita.
tão da percepção, eu ia lhe perguntar, primeiro: - O que a gente tem lutado muito? A gente é
militante nessa área. Eu tenho lutado há muitos anos para que o próprio educador, os proA SRA. – (ininteligível).
fessores sejam agentes importantes para detectar, observar, auxiliar. Eu acho que a educação
é fundamental. No caso de Catanduva, por exemplo, foram educadores que observaram que
A SRA. BETH SAHÃO – PT – E às vezes, vão embora para onde? Saem do pai e vão para
havia mudança de comportamento significativa.
exploração sexual comercial.
Os agentes de saúde, por exemplo, eles não poderiam ter um pouco mais de preparo
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Agora Secretário, entrando dentro do que
nesse sentido, já que eles rodam as casas, fazem o acompanhamento nos bairros, tem essa
possibilidade? Embora a gente saiba que a formação do agente de saúde não é a mesma a Deputada Beth falou do aparelho de saúde propriamente, o Dr. Jefferson quando esteve
conosco falou sobre o trabalho do Hospital Perola Byington que, se não me engano, já está
que do professor.
no 17º ano. Foi em 94 então faz 17 anos que eles trabalham com esse núcleo de expertise,
O SR. – Mas ele tem talvez, outra vantagem que o professor não tem, que ele vai até o com o núcleo de psicologia. E eu fiz uma pergunta a ele, e não quero deixá-lo com uma saia
ambiente familiar. Em tese ele é um individuo insuspeito porque ele está contribuindo com o justa, mas eu preciso perguntar, eu não sei se é uma coisa comum você ter uma mesa gineacompanhamento de um determinado cidadão ou uma família. A senhora está dizendo uma cológica, aparelhos para fazer exame numa criança de 4 ou 5 anos de idade. Eu perguntei a
ele se existe uma adaptação do hospital, ou uma área específica, porque no caso deles, mais
coisa importante.
da metade das mulheres atendidas são adolescentes. Ele disse que não tem investimento
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Essa preocupação que a gente trás com o agente de saúde para isso.
é a mesma preocupação que a gente tem com os conselheiros tutelares, por conta de capacitação, etc.
O SR. – Eu estava falando em educação por uma simples razão. A família substitutiva
passa a ser, às vezes, o educador. Ele acaba tendo uma percepção de qualquer tipo de comportamento de qualquer criança, a partir de 6 anos de idade, em tese, elas estão num processo de escolaridade e é sabido dentro da psicologia, que a partir dos 8 ou 9 anos de idade a
criança começa a fazer uma opção pelos seus coleguinhas de convivência. A escola propicia
esse ambiente. E uma criança vítima de violência ela muda o comportamento. Ela passa a
não frequentar aquele ambiente, ela tem vergonha, ela tem medo, ou ela é agressiva, ela
reage de várias formas. E o professor tem uma sensibilidade de poder perceber isso e me
parece que o caminho natural não deixa de ser uma notificação, com o conhecimento dele,
fazer através do Conselho Tutelar. Porque um dos problemas é você convocar a família. O
professor, por exemplo, ele conhece muitas vezes a família, ou um ente da família que vai a
uma reunião, mas ele também sabe de alguns ambientes que são mais ou menos desagregados. E isso acontecendo, se abordar a família para tentar saber o que está ocorrendo, muitas
vezes é o caminho errado, mas sim, participar isso ao Conselho Tutelar, e ele vai montar uma
estratégia para conhecer melhor aquele ambiente familiar, e poder, a partir daí saber agir.
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Até porque foge do âmbito, não vamos
dizer a ação punitiva, mas a ação dentro da família. Para detectar eu entendo que o agente
de saúde vá detectar, mas a ação tem que ser do Conselho Tutelar. Existe essa inteiração,
esse ajuste de relacionamento?
O SR. – Eu não poderia dizer por que isso é uma política voltada para isso. O que deve
existir são locais onde essa aproximação, pelas circunstâncias ela acontece melhor. Exatamente isso, depende muito de Município para Município.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Vai muito da sensibilidade de quem está governando, da
preocupação com essas questões.
O SR. – Tem Municípios que tem comissões permanentes em São Paulo e que o agente de
saúde, o promotor da cidade, delegacia de polícia, vara da infância e juventude tem reunião
mensal, avaliam os casos.
Quando você tem aquilo que eu chamo de rede social, você envolve os poderes públicos,
lideranças comunitárias, organizações não governamentais, você tem muito mais chance.
Não estamos falando só da violência sexual, poderíamos falar das dependências químicas,
ou das questões que são emblemáticas, que hoje assolam a sociedade e existe uma dificuldade do poder público, per si dar uma resposta pragmática e que seja mais eficaz. Mas a
gente trilha alguns caminhos. Por exemplo, um protocolo sobre a questão da violência para
ter determinadas identificações daquilo que é suspeição da violência sexual, que nem sempre isso é visível e isso tem várias reações. Mas a formulação de um protocolo da violência
que pudesse servir não só como um processo de alerta para detecção, porque nós temos que
ampliar a notificação, isso é importante. Uma coisa é ampliar a notificação e outra coisa é
saber o que se faz com o notificado. Então para poder capacitar, particularmente eu acredito
que isso ocorre em dois ambientes do setor saúde mais propício para isso, seja na atenção
básica,o agente comunitário, o agente de saúde como a senhora colocou muito bem, é aquele que tem a percepção talvez mais fina com um problema dessa natureza. Porque ele vê
que naquela casa, naquela família tem um problema, então posso aprofundar. Se eu tiver um
protocolo de como eu faço isso...
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Essa sugestão foi dada na Secretaria de
Segurança. O Dr. Domingos, Delegado Geral disse que seria necessário ter um protocolo de
procedimentos, porque isso é uma rede, a casos (ininteligível) a escola, denúncias a Conselho
Tutelar, casos que tem que ir para delegacia, ou a polícia vai intervir, qual seria o procedimento para cada um desses.
Inclusive Beth, uma coisa que surgiu ali e que eu lembrei, o Deputado Jonas Donizette
criou uma comissão permanente de combate a violência. O ano passado foi votado, alias
esse ano, em que nós poderíamos...Acho que é uma intenção que vai ser, com certeza, da
mesma que toda comissão, de termos uma convocação de tornar isso uma comissão que
tenha obrigatoriamente um representante da saúde, um representante da Segurança Pública,
da Educação, do Desenvolvimento Social e essa comissão possa trabalhar nisso e chegar
nesse protocolo, porque ele é fundamental.
Existem muito boas ações esparsas.

O SR. – Falando em especial do Perola. É um espaço alugado, é difícil você fazer uma
adaptação para conseguir um espaço apropriado, destinado a isso. Nós sofremos cada vez
mais dentro do sistema único de saúde, a gente se depara com aquilo que é exceção a rotina
de regulação do sistema. Em se tratando de uma criança desse tipo, por mais que a gente
pudesse ter um sistema de saúde organizado nos vários níveis de complexidade que é o que
requer, acho que todo ator público tem essa responsabilidade de buscar, construir uma situação no sistema de saúde para população, que possa responder as suas necessidades, desde
a atenção básica até uma complexidade maior. Por mais esforço que façamos em relação a
isso, no conjunto das políticas publicas existem as questões que são muito particularizadas.
Por exemplo, se você for tratar de um paciente altista, esse sistema tem que ter as adaptações necessárias. É um tipo de população que não pode ter convivência com o conjunto dos
outros, ou seja, você tem que ter quase que uma rede especial para esse tipo de atendimento. Quando a gente vai pensando isso a gente vai construindo redes e redes dentro de uma
grande malha de atenção a saúde, que faz com que nós tenhamos inúmeras dificuldades de
serviços especializados. De certo a gente deveria ter o princípio da descentralização, deveria
ter isso em todas as localidades do Estado por menor que fosse talvez, o impacto epidemiológico dessas questões, entretanto são questões necessárias.
Se vier um paciente de Catanduva para São Paulo é um sacrifício enorme. A tendência
é você não ter sucesso, porque a família abandona e é por isso que é muito difícil você ter
serviços adaptados. Por exemplo, o Perola é um hospital voltado à mulher e atende a mulher
nessa condição e com toda a dificuldade, mas eu acredito que mais do que fazer essa especialização, é lógico que teria espaço e se pode adaptar melhor, mas a gente tem que ampliar
a rede. Existe uma rede, alem do Perola para fazer esse atendimento, uns com mais experiência e outros com menos. Existem alguns núcleos universitários, uns que estão vinculados
ao governo e outros não, o próprio SEADS tem uma equipe que trabalha com violência. Nós
tivemos alguma dificuldade de fazer uma parceria com o SEADS por questão de instrumento
legal. Eles tiveram uma dificuldade de fazê-lo, mas para nós interessa. Eles inclusive, estavam
construindo uma parceria e até nós auxiliamos nisso para fazer uma parceria com a polícia
cientifica. Esse pessoal que trabalha com a polícia cientifica acaba socorrendo ou participando de inúmeros casos de violência as pessoas. Por exemplo, o acidente da TAM. Como é
que essas pessoas são submetidas a um trabalho com violência? Como eles lidam com isso?
Como você capacita essas pessoas para poderem suportar a carga de trabalho? Existem instituições como o SESC que tem experiência nisso, e eu acho que nós devemos buscar utilizar
o conjunto de ações. Em Diadema tem um trabalho interessante, em Itapecerica da Serra,
Cotia, no Hospital Infantil Cândido Fontoura, Secretaria Municipal de Saúde de Campinas,
o PAVAS que é da Faculdade de Saúde Pública da USP, o programa Pétala do Regional de
Assis, que é um público estadual, o Aquarela de São José dos Campos, municipal, tem a USP
de Ribeirão Preto, Municipal de Guarulhos tem outro trabalho, mas isso é muito dissociado.
Embora haja a notificação, subproduto da notificação, você dar o atendimento a essas pessoas, você não tem um acompanhamento de início livre.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – E outra coisa. Para fazer as crianças que afirmavam que
haviam sofrido abuso por parte daquelas pessoas que elas estavam apontando, os exames
médicos demoravam muito para poder ter os resultados. Então isso acaba alongando demais
o próprio inquérito que precisa de instrumentos para poder subsidiar aquelas investigações,
e a rede de saúde não tem condições de agilizar e dar celeridade a essas questões.
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Temos um caso de um exame que foi para
o IML, que estamos esperando há 3 meses e o avô continua encontrando com o menino e a
mãe e a delegada continuam com as mãos atadas.
O SR. – Embora o IML tenha uma rede de legistas, que ela é mais descentralizada para
serviços de verificação de óbitos. Ela é mais espalhada, talvez alguma coisa que possamos
fazer em consonância, primeiro pode ser feitos alguns mutirões como a gente fez com o
DNA. O DNA até um tempo atrás era um problema enorme, era prerrogativa da Secretaria da
Justiça, através do IMESC. O DNA foi uma coisa positiva. Nós fizemos alguns mutirões porque tinha o problema de quem faz a coleta. Eles remarcavam. Então nós resolvemos fazer a
coleta. Não descentralizamos ainda porque eles têm a prerrogativa legal, toda a legalidade é
do IMESC, mas nós adiantamos porque nós fazemos a coleta do sangue da mãe e do suposto pai e da criança; fazemos isso dentro de uma normativa, tem um protocolo, que isso tem
que ser feito na hora, com testemunha para saber que você não está pegando o sangue de
outra pessoa, então isso tem agilizado o procedimento. Fizemos vários mutirões no Estado. A
gente tem centrais em Campinas, Ribeirão Preto e em grandes centros. Agilizou muito a resposta do DNA. Por isso que eu entendo que nessa particularidade do SUS, que essa criança
que precisa ser tratada e que tem toda uma condição legal, que também precisa ser cuidada
e a prerrogativa da legalidade tem que passar pelo IML regionais, talvez nós possamos pen-
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sar como que a gente estende essa rede com a cooperação da saúde para que a gente seja gível) para que o problema aconteça com menos freqüência e as outras áreas vão cuidar do
problema uma vez que ele ocorrer.
mais pronto com esse tipo de resposta.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu também tenho essa noção. A responsabilidade desse
atendimento não é exclusiva da saúde, a saúde é apenas mais um instrumento para poder
dar suporte, apoio a isso. São deficiências. Por exemplo, nós trouxemos o hoje Prefeito de
Porto Ferreira, na ocasião era delegado, que Porto Ferreira também foi um dos casos que fez
com que essas discussões todas pudessem vir muito mais a tona. Ele em 15 dias investigou,
apurou e concluiu inquérito. Foi um negócio fora de série, mas não é isso que a gente observa, infelizmente, por várias razões, até de truncar as coisas mesmo, principalmente quando
envolve gente mais conhecida, gente que tem referência na cidade. Essa é uma questão.
O que a gente busca um pouco é aprofundar o atendimento da saúde, é disponibilizar
profissionais mais capacitados, porque o que a gente percebe, principalmente quando essas
questões acontecem em famílias mais pobres, com pouca informação, isso ainda piora. A
mãe ao invés de ser um agente que possa tentar minimizar os efeitos traumáticos, ela acentua, fala mais, conta para os vizinhos. E você não tem um psicólogo, um pediatra que possa
tratar com a delicadeza que o momento exige.
O SR. – O que nós entendemos Deputada, é que esse assunto tem uma importância, o
sistema de saúde hoje é um sistema bipartite, tem uma ação específica do Município, mas
nós temos uma responsabilidade de sermos os gestores desses sistema a nível de Estado e
temos também um espaço mais rico de discussão e homologação das decisões do Estado de
São Paulo que é a comissão bipartite, que é a comissão paritária Estado e Municípios onde a
gente decide as nossas prioridades e nossos encaminhamentos.
Veja, protocolo de procedimento de violência para tentar ampliar as notificações, a identificação. A capacitação, hoje a gente tem instrumentos de capacitação que penso que a gente
tem que capacitar profissionais da área de saúde e temos que fazer um esforço de fazê-lo
com a educação com outra vertente, de tentar também ter a percepção do educador, que
me parece que tem um papel muito importante no relacionamento com a criança. Ele não
chegou ainda ao serviço de saúde, mas aquele educador pode ser a porta de entrada para o
Conselho Tutelar, para saúde, para que a gente possa ter uma ação mais preventiva. Existe
aquela criança que chega ao serviço de saúde, que por força da violência que ele teve, é
óbvio que aí tem uma interferência direta do processo. Então esses protocolos.
Segundo, uma identificação mais clara de quem está fazendo o que e de que forma.
Porque existem variantes aí com certeza. Tem os serviços mais estruturados, os menos
estruturados, pode ser que tenha gente fazendo um bom papel na tensão básica e nós não
estamos detectando, alguns modelos que possam ser trabalhados até dentro do conselho de
secretários municipais, há a possibilidade de se fazer um chamamento. A Secretaria pode ser
propulsora desse processo.
E outra coisa que me parece que a gente poderia dar perenidade ao atendimento, e buscando o atendimento que fosse mais qualificado, é buscar dentro dessas estruturas universitárias, que tem núcleos que já estão atuando com isso, que tem um expertise para esse tipo
de coisa, como o da USP de Ribeirão, esses centros voltados para um determinado território,
seja no sentido de fazer supervisão desse processo e de tornar esse assunto recorrente, como
uma preocupação essencial.

A SRA. BETH SAHÃO – PT – E fazer essas políticas ressoarem nos Municípios, porque
senão não adianta. Se isso não tiver repercussão nos Municípios não adianta nada.
O SR. – Aí eu penso que no compromisso dos planos, isso está inserido como prioridade.
A criança e o adolescente tem que estar (ininteligível).
A SRA. BETH SAHÃO – PT – O governo não acabou de fazer uma lei agora de resíduos sólidos e vai obrigar os Municípios a já ter os seus aterros para tratamento, para isso e
para aquilo, no prazo de 2 a 3 anos porque do contrário não vai assinar convênio? É uma
obrigação. Porque não atrelar também questões da criança e do adolescente, de políticas
protecionistas, que amparem, que de apoio a essas obrigatoriedades. Porque senão você fica
na dependência do gestor que é mais cuidadoso, que é mais sensível. O cara está mais preocupado em fazer o asfalto.
O SR. – A gente tem que reconhecer que em nosso país a gente tem muita dificuldade da
permeabilidade das políticas públicas em todas as instâncias de governo de chegar à sociedade. Isso é um grande desafio. É lógico que isso dentro do processo democrático essas coisas vão melhorando com o tempo, mas são grandes desafios e tem que haver uma atuação.
Aí no plano, numa coisa mais coercitiva no sentido da responsabilidade, sem o que muitas
dessas ações, elas não são perenes, elas são isoladas e pior, elas desmotivam os atores que
estão por trás.
A SRA. – (ininteligível).
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Aqui na Saúde foi a mesma coisa. Quantos anos se lutou
para que o país pudesse chegar num percentual de obrigatoriedade de despender 15% de
seus orçamentos em gastos com saúde. Se você não tem os 25% da educação e os 15% da
saúde ninguém vai aplicar.
O SR. – Precisamos caminhar mais adiante, precisamos ir para regulamentação do que
efetivamente é gasto para saúde, sob pena de ter o desvio. O motorista do Prefeito da saúde
só está onerando, então são questões que nós estamos afastando. O cobertor sempre vai ser
curto, mas a gente tem que ter utilização.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – A educação como ela é mais antiga, uma lei de muitos
anos, ela já tem, ela foi sempre cercada. As próprias fiscalizações do Ministério Público da
Secretaria de Contas, agora a Saúde ainda tem que lutar. Sem pressão não consegue.
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – E o Secretaria pode disponibilizar esse
material que vocês tem para pesquisas?
O SR. – Sim, o material que nós temos sem problemas.

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – É uma informação genérica, já fizemos
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Como esses que o senhor citou aqui. Como tem o Crame,
não sei se o senhor conhece já em São José do Rio Preto. O Crame é um centro de referência uma discussão aqui...
e atendimento a criança e ao adolescente, vítima da violência. Ele é formado com psicólogos,
O SR. – É mais para dar subjetividade para conversa e para nosso intuito de poder estar
assistentes sociais, profissionais extremamente gabaritados, inclusive até já mandei recursos
para eles e ele é vinculado a FAMERP. Ele é vinculado, mas tem autonomia também. É um contribuindo.
trabalho muito bem feito.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pode passar por e-mail.
O SR. – Nós precisamos, nos aportamos de todo esse conjunto e tentar construir uma
A SRA. – Os dados do Pérola acredito que a gente não precisa acrescentar porque você
rede social envolvendo poderes públicos, sociedade civil organizada, ONGs que num determinado território, mas criando uma regra, protocolo para identificação, que tem capacitação já tem, certo?
, que tem supervisão desse processo de trabalho com uma ajuda mediática, até para que
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Certo, não precisa. Qualquer coisa que a gente precisar a
você possa fazer um alerta cada vez mais para sociedade, você tem que estar cada vez mais
dando garantia para que sua cidade possa repercutir. Você dar um amparo melhor para as mais, a gente liga e pede. Na hora da confecção do relatório, se tiver alguma informação que
a gente está carecendo, a gente pede.
pessoas.
Eu fico me colocando no lugar do professor hoje porque ele está suscetível a um conjunO SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Foi muito boa a nossa reunião e a gente
to de violências no âmbito escolar, tanto que a violência hoje é um dos determinantes do
absenteísmo das pessoas na escola, da ausência de serviços e uma porção de coisas preo- agradece a atenção para conosco.
cupantes. Então se o professor tiver a tarefa mais organizada de ser um ator importante no
O SR. – Estamos aqui para contribuir e aprender com o processo.
processo de detecção, ele tem que saber que o ato dele tem início, meio e fim. Porque senão
ele não vai se envolver. Ele tem que saber que aquela ação social que ele está desenvolvenO SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – É um assunto que já é antigo. Infelizmente
do não para aí. Que ele efetivamente está participando de um processo onde ele foi a figura
captadora do indivíduo no primeiro momento, mas que tudo isso tem uma sequência nas o abuso com criança é cultural no Brasil.
várias outras instituições que estão vinculadas a educação nesse sentido.
O SR. – Agora eu acho importante fazer uma (ininteligível) para gente ter a mesma coisa
É a dificuldade de construir política pública inter setorial em que qualquer sentido. Tem
que a gente tem para mulher, ter para criança, porque a criança está no grau de ser subjuque ter perenidade.
gada, ela não tem nenhuma proteção. Então divulgar, socializar e ao mesmo tempo mapear
que os poderes públicos, a sociedade civil tem como enfrentar essas circunstâncias no acolhiA SRA. – (ininteligível).
mento, tratamento das pessoas, acho que a gente dá um passo muito importante. Até como
O SR. – O que a gente conhece na prática em todo o Brasil é que existe uma tendência. conseqüência disso, os próprios poderes públicos serão mais cobrados. Não existe política
Cada espaço público tem a sua própria identidade com as suas atribuições e com as suas social no mundo que não seja pela força da sociedade.
tarefas. Por isso que toda política inter setorial ela é muito complexa porque você precisa
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Veja o ficha limpa. Precisa ter mais de 2 milhões de assinase desprender de determinadas atividades que você tem só voltadas a si para poder estar
organizando esse processo de trabalho com outros parceiros. Esse é um desafio permanente. turas para aprovar. A própria imprensa explora para audiência.
Eu acho que o alerta, o poder legislativo é um sensor importantíssimo para os problemas da
O SR. – Explora para audiência, não liga para essa questão com a devida profundidade,
sociedade. Os parlamentares eles não só fiscalizam as ações do governo, mas trazem as preocupações do cotidiano da sociedade para o governo, para que as políticas públicas estejam tipo vamos prender o agressor, que é isso ou aquilo, mas o que faz com aquela criança que
voltadas mesmo para os anseios da população. Seja fatores epidemiológicos que são mais passa a ser até mais...
evidentes, sejam questões recorrentes que a gente sabe, falando da saúde, que tem uma
A SRA. BETH SAHÃO – PT – O que faz com o agressor quando ele volta para família,
importância vital.
Veja, nós estamos numa transição de governo, eu sou funcionário de carreira, eu nunca que às vezes é um pai, um padrasto, um avô.
Presidente encerra a reunião e ficam conversando informalmente.
perco as minhas esperanças de que a gente pode construir e devemos fazer melhor, mas eu
(ininteligível) conversas em paralelo.
acho que o alerta a inter setorialidade, a que você tenha uma condução única desse processo, que você pegue as várias facetas, que você consiga conduzir, que não seja uma colcha de
retalhos, porque senão nós vamos ser conhecedores mais aprofundados do que cada um faz
* * *
em cada localidade, vamos estar aplaudindo vários modelos de sucesso, entretanto, vamos
ter dificuldades de formatação de uma rede inter setorial, que aí envolve saúde, educação,
assistência social que lida com várias organizações não governamentais que apóia, que
Visita da CPI à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
envolve segurança pública e envolve a sociedade também.
em 06 de outubro de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Acho que o Estado vai ter que criar mecanismos. Quem
coordena esses processos? É a Secretaria de Saúde, de Segurança, é a Assistência?
A SRA. - Eu acho que é a Justiça. Porque a violência contra a mulher ela é uma violação
de um direito, uma das maiores violações de um direito básico ainda mais se juntar com a
da infância, e é nessa perspectiva que a gente tem que construir a política pública, porque
a pasta de executores como a Saúde e Educação vão lidar com o problema já existente. Vai
identificar aqui e ali, vai cuidar, agora esse é um problema de violação de direitos. (ininteli-

O SR. – Vamos começar a nossa reunião, por solicitação do Presidente da CPI que investiga as questões relativas a pedofilia, o Deputado José Bruno, queremos agradecer a sua presença, está aqui também a Relatora, a Deputada Beth Sahão, nossa amiga. O Padre Lobato,
Deputado atuante não só na sua região como na Assembleia de São Paulo, agradecemos a
sua honrosa visita.
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Queremos cumprimentar a todos que puderam comparecer, o pessoal da imprensa. A
Marlene, a nossa equipe está aqui também e gostaria que a Marlene Zola que é da coordenadoria da Coordenadoria da Assistência Social apresentasse os demais técnicos da Secretaria que vão ficar a disposição de nossos ilustres Deputados e visitantes e muito interessados
num assunto importante, não só para as grandes capitais, mas hoje esse problema da pedofilia é do Brasil inteiro, enfim uma preocupação de todo mundo.
Quero agradecer a presença e pedir que a Marlene apresente quem está presente e
depois eu passo a palavra ao Deputado José Bruno.
A SRA. MARLENE ZOLA – Estamos aqui com a Isabel que é da Coordenadoria do Desenvolvimento Social, o Edson que é nosso Diretor de Proteção Social Especial, que é ligado a
nossa Coordenadoria que é de ação social e que desenvolve ações junto às 26 instituições
regionais do Estado junto aos 645 Municípios no Estado de São Paulo.
Estamos aqui à disposição para detalhes sobre os serviços desenvolvidos, a forma de
ação do Estado referente a essa temática.
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hoje as referenciadas são 30, mais 15 serviços que não estão dentro dos CREAs. Dá um total
de 45 serviços.
O SR. – Qual é o caminho que a criança faz para chegar a esse atendimento, a essas
vagas. Como é o trâmite disso? Como vocês ficam sabendo disso? Isso realmente funciona?
A SRA. MARLENE ZOLA – Eu diria que funciona. O Conselho Tutelar ele tem um papel
central, ele identifica. Ele pode vir pelo Conselho Tutelar, pode vir pelo sistema de justiça, a
Promotoria, pode vir pela polícia, a Saúde pode eventualmente estar encaminhando e sabe
que esses serviços são referências para o atendimento.
Existe o estímulo para que seja criada uma rede local, mais ampliada para o serviço que
nós realizamos, que definam ações de prevenção, ações de combate. Existem cidades onde
essa chamada rede está bem articulada e funciona. Nós temos um exemplo que a Bel acompanhou que foi no Vale do Ribeira.

A SRA. – (ininteligível) que tiveram a coragem de em um trabalho de grupo, oficina de
trabalho,
apresentaram esse diagnóstico. A Beatriz, a nossa técnica que fez as apresentações.
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Em primeiro lugar agradecer ao Secretário
por estar nos recebendo aqui, a toda equipe que vai nos ajudar nessas informações, agradeO SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Alguma coisa que nós detectamos, tanto
cer a Deputada Beth Sahão que é a nossa Relatora da Comissão, ao Deputado Padre Afonso
na
Segurança Pública como na Saúde, ambos os Secretários colocaram para gente que um
Lobato também muito atuante nessa questão.
protocolo
de procedimento seria necessário para que essa rede social ela funcionasse. E a
A CPI da Pedofilia foi instalada em Abril com o objetivo de nós levantarmos o panorama
senhora
acabou
de colocar que em alguns Municípios essa inteiração é melhor entre as disdo Estado de São Paulo no tratamento às vítimas da pedofilia, no encaminhamento que
ciplinas,
vamos
dizer
assim, dentro do Poder Público e isso se desenvolve mais rapidamente.
essas denúncias têm dentro da Secretaria de Segurança Pública, na Saúde, enfim. E, princiDa mesma forma, a senhora diria que a necessidade dessa coordenação multidisciplinar
palmente dentro dos pontos cruciais, do apoio psicológico e a ação do Estado junto à família
para cada Município é fundamental, até para que vocês possam desempenhar o papel dene àqueles que são as vítimas dessa violência.
tro da ação social?
E nós decidimos, em função de nosso prazo muito exíguo, de nós estarmos juntos a cada
Secretaria conhecendo as ações que já existem, as proposituras, as ideias que a Secretaria
A SRA. MARLENE ZOLA – Em várias dimensões. A dimensão que vai à linha da educapossa também trazer e quais são as dificuldades que a Secretaria enfrenta, porque eu creio ção, na linha da denúncia.
que a CPI vai encerrar com um relatório muito consistente de ideias e sugestões que vão
surgir também para o futuro governador que vai assumir no próximo ano, e a nossa torcida
A SRA. BETH SAHÃO – PT - Já que você falou, eu queria voltar a questão da inter setoé que o nosso trabalho venha minimizar, porque é um crime que quando a gente vem tratar rialidade. Se ela está de fato funcionando, porque você falou que tem várias ações na Saúde,
num hospital ou numa delegacia, ele já aconteceu. Mas que não tenhamos a revitimização na Educação, na Segurança, enfim. Nós sabemos que essa questão do abuso, da violência,
da criança, um mal maior do que aquele já cometido.
quanto maior a inter disciplinaridade melhores são os resultados efetivos. Primeiro eu queria
Gostaria se o Secretário pudesse fazer uma explanação de cada uma das 26 regiões ou saber se algumas dessas redes estão dispostas, a rede de trabalho efetivo para poder atendentro aqui mesmo da capital, se existem casos que já foram detectados nos atendimentos, der a essas vítimas.
na ação da Secretaria. Que tipo de trâmite na denúncia ou caso quando do encaminhamento
E também, nesse atendimento, se ele é restrito às crianças ou se ele é extensivo às famíque é dado e se há algum projeto ou trabalho que envolva a violência sexual contra a crian- lias também? O que a gente vê que o que falta, às vezes, é o atendimento ao próprio molesça, principalmente no caso de pedofilia.
tador, por ser ele um membro da família, mesmo que você o retire, ou seja, punido, os índices
mostram pelo que nos foi apresentado na CPI por um dos expositores, é de que apenas 10%
O SR. – Nós podemos conversar depois também com a Relatora e com o Padre, e quero dos casos são julgados. E desses 5% são punidos. Então o índice é muito baixo.
dizer Presidente, que a nossa Coordenadora tem bons elementos para fornecer para CPI,
Portanto, o que a gente supõe é que o abusador vai voltar para o seio familiar. E então
para colaborar com esse desfecho da CPI, que já, pelo que conversei com o Presidente, vai como é que se trabalha, se tem nessas centrais de atendimento um trabalho efetivo também
dar uma boa contribuição porque eles estão fazendo um trabalho muito legal, visitando real- para o abusador?
mente os outros órgãos do governo a fim de colher todos os subsídios.
Eu tenho me batido muito com isso, porque eu acho que são duas questões diferenciadas.
Nós temos aí já alguma coisa preparada e vamos fazer de tudo para entregar todo esse Uma é o que nós temos que fazer com as nossas crianças vítimas. E a outra é o que temos
material a tempo, no prazo legal para que essa CPI seja conclusa, para que o relatório da que fazer com a pessoa que está abusando. Nós temos que tratá-lo considerando, partindo
Deputada seja concluído.
do pressuposto que é uma doença, e enquanto doença precisa ser tratada também.
Eu vou pedir a Marlene que faça uma pequena exposição sobre as ações, sobre os órgãos
Eu queria saber se vocês têm alguma ação que possa dar esse suporte familiar nesse trada Secretaria que estão unidos com essa temática, com a participação do Padre e da Relatora. balho?
A SRA. MARLENE ZOLA – Nós gostaríamos de estar cumprimentando esse trabalho, o
envolvimento de vocês nessa temática. Nós tivemos no Estado de São Paulo uma ação mais
efetiva a partir de 2001 com o (ininteligível) de São Paulo contra o abuso e a exploração
sexual de crianças e adolescentes.
Quero dizer a vocês que a temática da pedofilia especificamente, ela necessita ser
influenciada por vias maiores, porque o próprio trabalho, existe uma dificuldade de identificação da questão da pedofilia. Porque é o tipo de violência sexual, que origina da questão da
pedofilia.
É uma temática que passa pela Saúde como foi falado, pela Segurança Pública e pela
Proteção. Nós, ficando com a Proteção, nós temos um lado de ter uma atuação, de ter retaguarda do serviço para atendimento psicossocial, nós temos 30 CREAs especificamente, são
centros regionais especializados de atenção a assistência social, mais 15 serviços diretos de
retaguarda, que totaliza um número de 4 mil 152 atendimentos vagas de crianças e adolescentes, mas nós temos uma dificuldade de identificar a questão da pedofilia.
A nossa orientação é seguramente na questão da prevenção que é desenvolvida. Nós
temos dificuldade de identificar. A nossa orientação é que, em diagnosticado dessa forma, é
acionar a Segurança Pública, é um caso de polícia e é um caso também de atendimento na
questão de saúde. Talvez tenhamos que avançar e abrir isso na sociedade que de interações
de prevenir e tratar essas situações.

A SRA. MARLENE ZOLA – Não é centrado só na criança, é centrado na família, é um trabalho social. A criança que tinha sentido uma situação de violação, temporariamente estava
sendo afastada, que de alguma maneira é penalizada.
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Aliás, ela é penalizada várias vezes. Desde
o momento na delegacia, o delegado que acolhe que não tem preparo, as pessoas dali, o
encaminhamento, o afastamento da família, o impacto psicológico, afetivo na vida dessa
criança é um negócio...
A SRA. MARLENE ZOLA – O exame de corpo de delito, talvez se tivesse uma parceria
com a área da saúde, para que fizesse junto no próprio PS, isso teria um ganho significativo.
Porque ela também quando passa para fazer um exame de corpo de delito, ela é novamente
vitimizada.
O que nós entendemos é que tem uma questão cultural que reage muito negativamente
a essas situações e em algumas ações desenvolvidas por organizações não governamentais,
parceiras, que resistem ao atendimento ao agressor.
Então isso é um fato que estamos vendo. Vemos que em alguns lugares esse atendimento
é feito, mas nem todo o serviço está montado com essa característica. Eu entendo que a
Saúde é um importante parceiro para ter essa compreensão e contribuir para que esse tipo
de atendimento seja realizado.

O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Esses 4 mil e 500 casos são desde 2001 ou
somente esse ano?

O SR. - Ao longo do processo da CPI, nós chegamos a conclusão de que Conselho Tutelar
é uma peça imprescindível, chave desse processo, mas que nem sempre existe investimento
nos Municípios e relegam o Conselho a nada, não funciona. Então pouco se chega ao conheA SRA. MARLENE ZOLA – Este ano nós temos esse número de vagas para esse tipo de
cimento do crime e o que nós conhecemos é somente a ponta do iceberg.
atendimento.
O que se deve esse sucesso a esses Municípios, como que funciona isso, o que se deve a
Não é especificamente de pedofilia. Eu não consigo abrir nessa subcategoria de pedofi- essa organização, quem toma a iniciativa, de que forma houve esse entrosamento de ações
lia. São vagas de atendimento que são feitas em nossos serviços que foram desenvolvidos para que se possa ter sucesso, a que se deve isso? E também, quando não funciona a que se
este ano.
deve?
A SRA. BETH SAHÃO – PT - São 26 cidades, é isso? Diretorias Regionais.

A SRA. MARLENE ZOLA – Acho que uma pergunta está diretamente ligada à outra.
A questão da articulação local é sempre alta e uma perspectiva de entender o enfrentaA SRA. MARLENE ZOLA – É ação descentralizada desta Secretaria. Hoje nós estamos mento, o combate, a prevenção, o atendimento. Essas três vertentes pensadas enquanto uma
com 111 CREAs, que dentro do sistema de assistência social, são unidades de atendimento política de ação e ter a rede articulada. Nos locais onde essa rede é articulada e que tem,
especializadas, referenciadas para a exploração e abuso sexual, é esse número de 30 que nós inclusive, um diálogo maior com a sociedade, o resultado é melhor.
falamos para vocês. Especializados.
Locais onde você tenha educação e que você trabalhe elementos de prevenção para educação, professor detectar um elemento de prevenção precoce, situações onde você trabalhe a
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Quais os profissionais que trabalham?
entrada junto a Saúde, que tenha referências claras, recursos claros e atendimento de serviço. Quando você tem esse plano mais organizado, você encontra uma efetividade maior.
A SRA. MARLENE ZOLA – Psicólogos, Assistentes Sociais e Advogados.
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Uma coisa importante. Quando a gente
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Os advogados, no caso, dão assistência fala de atendimento social, trabalho com psicólogos, numa coordenadoria nesse sentido,
jurídica, não defendem causas?
é impossível nós deixarmos de lado a vocação. As entidades que não são governamentais,
elas acabam funcionando porque se tornam uma bandeira de um grupo ou de alguém. Você
A SRA. MARLENE ZOLA – Dão apoio jurídico.
encontra pessoas que são mães e pais de crianças que foram abusadas e que agora entram,
ingressam em uma ONG, ou psicólogos que abraçam essa causa. E nós entendemos também
A SRA. BETH SAHÃO – PT - Essas 30, você tem a relação?
que dentro do âmbito do governo, quando alguém presta um concurso para ser psicólogo,
para obviamente ter o seu emprego, a sua profissão, a gente não tem, às vezes, como garanA SRA. MARLENE ZOLA – Tenho, eu passo para vocês. E também dizer que, nós enten- tir que a área onde ele será colocado, ele está encaixado vocacionalmente naquilo que ele
demos que esses CREAs estão mais presentes que o Estado, está previsto uma capacitação desejou. Não por culpa dele, mas por um sistema. Como isso é trabalhado nas 26 regiões,
que vamos internamente fazer com o objetivo que essa capacitação seja para que se coloque nas 30 CREAs? Há uma formação continuada? Leva-se em consideração esse âmbito vocalá, um espaço, uma porta para que você divulgue, no caso de violência sexual, que seja uma cional? Há alguma dificuldade com relação a isso? Como é desenvolvida a formação dessas
retaguarda, uma porta de entrada para o atendimento. Vamos ampliar esse número, embora pessoas para esse assunto específico?
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A SRA. MARLENE ZOLA – Nós falamos desde 2001, mas nós estamos vivendo um
momento agora que é de implantação do sistema multisocial, é um momento bastante rico
e isso trás uma capilaridade maior também para orientação de serviços. Isso é de 2005 para
cá. Então estou fazendo esse preâmbulo para dizer que nós temos nesse momento, previsto
uma capacitação CREAs, fortalecimento dos Municípios, são serviços novos que estamos
implantando, está previsto, inicia esse ano. Tivemos limitações por período eleitoral, processos licitatórios previstos para o próximo ano, onde a gente aborda mais a violência, porque é
nessa questão da violência onde as pessoas têm mais dificuldades de lidar, e que o CREAs é
esse serviço especializado com esse objetivo.
Então estou dizendo que nós estamos em vias de termos uma formação mais organizada
no Estado, buscando atingir esses serviços em especial nas 111, e também ampliando para
rede executora de referência e com os parceiros da Saúde, Educação e Assistência. Mas independente disso está previsto que existe um monitoramento que a Secretaria realiza, e diante
do monitoramento que realiza dos serviços, realiza ações de formação. Tivemos uma parceria
inclusive, com a Fundação Telefônica que teve a atenção voltada a isso e que nós divulgamos, acompanhamos nas regiões. Então existe um fomento a isso.
A SRA. BETH SAHÃO – PT - A gente tem, de fato, avanços com relação aos CRAs, o
CREA, o SUAS e outros que são importantes implantações que acabaram evoluindo muito
nessa área do serviço social e da assistência social como um todo.
Mas o que eu sinto é que faltam investimentos. A Secretaria da Assistência Social, por
exemplo, o recurso dela é muito pequeno. O nosso objeto é a criança e o adolescente, sobretudo na questão dos adultos, mas o que a gente percebe é que você faz um enfrentamento,
você faz um combate e quanto mais recurso você tiver, mais efetivo também ele será. E o
que a gente sente, infelizmente, é que na divisão orçamentária, fica muito pouco para Secretaria de Assistência Social. Então esse muito pouco não tem conseguido chegar aonde a
gente poderia chegar de uma forma com muito maior resolutividade.
Eu tenho sido uma militante em defesa da Secretaria e evidentemente, independente
desse ou daquele Partido. Trata-se da minha convicção pessoal de entender que é preciso ter
recursos para aquilo. Eu gostaria que vocês comentassem a esse respeito também.
E a outra questão, que nós discutimos hoje pela manhã na Secretaria de Saúde também,
é quando você fala dos outros agentes para se somar a esses serviços hoje, que vem se
aprimorando na área social, como a Secretaria de Saúde, como a Secretaria de Educação, os
Conselhos Tutelares, o Ministério Público, a gente entende que em Municípios aonde você
tem uma boa vontade por parte do Prefeito que está ali disponível, que abre e permite esse
trabalho mais integrado, você avança bastante. E aonde as Prefeituras têm feito esse trabalho de forma isolada ele não vai. Queria que vocês também falassem se tem alguma experiência nesse sentido. Se as Secretaria tem envidado esforços no sentido de poder buscar mais
investimentos e recursos, para poder transformar esses recursos em políticas públicas para
esse segmento.
O SR. – Eu comentava hoje com a Marlene inclusive, Deputada, porque uma coisa é você,
depois de acontecer o problema, a Saúde, a Polícia, o Ministério Público, o nosso aparato
técnico todo, com relação a prevenção. A maneira de prevenção é uma coisa que a gente
precisa avançar muito. Fazer parcerias no sentido de fazer campanhas, lutar para que o problema não ocorra, porque muitas vezes é até difícil captar quando ele ocorre. Campanhas de
prevenção seriam importantes.
De toda forma nós temos mais uma aliada aqui no sentido de fortalecer que é a Deputada, que é muito importante. Vem um governo novo aí e esperamos que a gente consiga
avançar mais nesses próximos tempos. Eu queria pedir a Marlene que acrescentasse mais
alguma coisa sobre a ideia da campanha de prevenção.
A SRA. MARLENE ZOLA – A questão financeira acho que é a prima pobre, reconhecida
a bem menos tempo, e a gente conhece bem a unidade de saúde, a unidade de educação,
e a gente está começando a conhecer o que é unidade de Assistência Social, então é onde
eu acredito que a gente avance. O SUAS também está ganhando corpo. A gente visualiza
mais concretamente o serviço. Para efeito de orçamento também para o próximo ano, nós
colocamos um (ininteligível) de 20% no orçamento, e a gente pede o apoio de todos os
Deputados, porque eu acho que precisa até mais do que isso, mas nós colocamos um (ininteligível) nesse sentido pensando justamente em fortalecer essas questões mais complexas que
são, serviços de média complexidade e de fortalecimento das famílias, e também a questão
de campanhas, nós colocamos que a gente, para essas temáticas, tenhamos campanhas no
Estado que cobrisse um pouco mais isso que é a questão do abuso e exploração de crianças
e adolescentes.
É um ano novo, nós estamos aqui há 3 meses. Não sou nova na área, mas sou nova aqui
e então acredito que nós estamos procurando desenhar a política do Estado de uma maneira
a assegurar esse serviço de fortalecimento do sistema dessas temáticas, que são as temáticas mais complexas de enfrentamento da questão de assistência social. Quem sabe em Maio
a gente faça mais peso fazendo uma campanha mais forte no Estado de São Paulo.
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A SRA. – Uma coisa importante é que nós temos a Secretaria da Educação conosco e
discutindo nos HTPs com os professores essa questão, que a escola é grande lugar para se
identificar. Então a Secretaria de Educação também está parceira e é uma proposta que tem
tudo para dar certo. Aqui estamos todos puxando de um lado só.
A SRA. BETH SAHÃO – PT - Nós poderíamos depois ter acesso a esse material?
O SR. – Estamos todos de acordo de que precisamos aumentar o orçamento, contamos
com os Nobres parlamentares.
A SRA. BETH SAHÃO – PT - De nossa parte pode contar. Nós estamos todos de acordo,
agora vamos ver quem será o Relator.
O SR. – Antes dos Deputados fazerem uso da palavra e fazer as suas considerações,
quero registrar a presença dos nobres assessores que estão aqui. O Benedito que é Secretário da CPI e assessor do Deputado Jose Bruno. Quero registrar a presença dos amigos que
vieram de Sorocaba, o Claudio Costa que está aqui que é empresário do ramo de alimentação e que no seu setor, trabalha muito com um grupo de pesquisa e assistência ao câncer
infantil. Está aqui como representante do Instituto Mc Donald’s e o Claudio em nossa região,
destina um bom recurso todos os anos para a prevenção e para o Instituto do Câncer Infantil. Ele faz um trabalho maravilhoso em Sorocaba. Registrar também aqui do Grupo, o Carlos
Camargo Costa que é o Presidente e o Ricardo que é Administrador Hospitalar também do
Instituto de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil.
Obrigado pelas ilustres visitas, eu passo a palavra ao Padre, depois a Relatora e ao Presidente se quiserem perguntar mais alguma coisa fiquem a vontade e dizer desde já, que
estamos completamente à disposição, que essa CPI é importante, que chegue a um resultado
legal com a apresentação de boas sugestões para o enfrentamento desse problema.
O SR. AFONSO LOBATO – PV – Só gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer
os integrantes da Secretaria de Assistência, a Sra. Marlene, a Isabel e ao Edson pela disponibilidade e por estar cooperando nessa CPI. Agradecer ao Secretário essa disponibilidade
e interesse que é de todos, mas a gente percebe quando existe um interesse maior, um
envolvimento com a causa. Quero agradecer também ao Deputado José Bruno, Presidente
dessa CPI e também a Beth, que sem medir esforços tem trabalhado bastante para concluir
os trabalhos dessa CPI. Então nossos agradecimentos a todos por esse momento importante,
concluindo os nossos trabalhos.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu queria dizer que gente sente apenas de que, por exemplo, quando vocês falam do número de centros que são 30, eu gostaria que a gente pudesse
multiplicar isso, mas a gente sabe que acaba esbarrando em problemas orçamentários. Mas
o ideal seria, porque a gente sabe que o problema do abuso, da pedofilia, não escolhe cidade, não escolhe classe social, não escolhe cidade, classe social, raça, não escolhe nível de
escolaridade, infelizmente ele está presente em todos os cantos desse Estado, então a gente
ter que ter uma atuação cada vez mais forte do Estado, alem de, da mesma forma como você
obriga que os Municípios tem lá, por obrigação constitucional investir 25% na educação,
15% na saúde, mas também nós teríamos que caminharmos para chegarmos num momento
de termos um percentual investido em políticas públicas, não só para as crianças e adolescentes, mas para todo esse universo que nós sabemos que é difícil disponibilizar recursos,
que a luta é muito árdua ainda. E ela esbarra principalmente nessa questão.
Acho que a gente precisa caminhar para isso e nesse relatório a gente precisa apontar
nesse sentido. Acho que essa será uma das grandes colaborações que ele irá trazer. Obviamente depois ele será apreciado por todos os membros da CPI, mas a minha intenção é essa.
Queria agradecer a todos, agradecer a nosso Secretário que já conheço de outras situações, sempre muito gentil, a todos os Deputados e vamos estar sempre lutando por essa
causa.
O SR. – Obrigada Deputada Beth Sahão, passo a palavra ao nosso Presidente José Bruno.
O SR. PRESIDENTE – JOSÉ BRUNO – DEM – Obrigado, quero agradecer pela recepção,
pela equipe toda, Dra. Marlene, ao Edson, a Isabel que nos deram as informações. Gostaria
muito de poder ter esse material escrito para que a Deputada Beth tenha consistência nos
dados na informação e agradeço também essa disposição de qualquer dúvida que a gente
tenha, poder estar em contato com vocês para nos ajudar. A CPI deve acabar na última
semana desse mês e nós temos um trabalho árduo, porque o tempo corre. Agradecemos
muito e conte conosco quanto ao orçamento e a luta pela Secretaria.

O SR. – Muito obrigado, agradeço a visita de todos que vieram em nossa Casa hoje,
as nossas visitas, as assessorias, aos nossos técnicos e aos parlamentares que tem todo o
interesse em despertar esse assunto, sugerir boas coisas, querem cumprir o prazo da CPI e
para dar subsídios para que nós também tenhamos mais recursos, para que haja mais entrosamento, mais divulgação, mais campanhas de prevenção que isso é fundamental evitar que
A SRA. – Mas essa Secretaria, desde 2001 ela assumiu ao Foro Paulista de Erradicação problemas aconteçam. Quero cumprimentá-los não só pelo exercício do mandato, mas por
do Trabalho Infantil para fazer a sensibilização dos Municípios frente a questão do traba- essa dedicação extra e a Casa também é de vocês.
lho infantil. Foi daí que nesse circuito que a gente fez no Estado todo, meados de 2008 e
Muito obrigado.
até hoje a gente vem junto com o Foro Paulista e quem encabeça são as procuradoras do
Ministério do Trabalho, que a gente pode identificar essas situações de exploração sexual
comercial. E nós incluímos como entidades que limitam essa realidade, o trabalho infantil e
* * *
exploração sexual. A Fundação Orsa, a Fundação Telefônica, o Ministério Público do Trabalho,
Federação do Comércio, Federação dos Transportes.
E quando nós tivemos essa ideia de lançar circuito estadual do trabalho infantil e fizemos
Visita da CPI ao DEIC em 07 de outubro de 2010
15 Seminários abrangendo 645 Municípios, mas com a proposta de que os Municípios fizes(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
sem os seus planos de enfrentamento contra o trabalho infantil. Com oficinas, a OIT foi uma
grande colaboradora nossa, até que lançou o guia metodológico para auxiliar na elaboração
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Bom dia. Como o Sr. é o Presidente da CPI, deixo o
dos planos que a gente começou a identificar a exploração comercial sexual. E daí a nossa Sr. no comando. Estou aqui só para auxiliar.
proposta é de que surjam foros regionais e o do Vale do Ribeira foi o primeiro a ser instalado.
Embora não tenhamos recursos para divulgar, mas nós temos esses parceiros que acabam
financiando a campanha.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Obrigado. Quero agradecer ao Dr. Gaetano,
que nos recebeu aqui no DEIC, o (ininteligível) que também vai nos auxiliar, o Dr. Mariano, da
A SRA. BETH SAHÃO – PT - As campanhas, esporadicamente a gente observa campa- Secretaria. É um prazer. Nós iniciamos a CPI em abril, e na verdade eu creio que o trabalho
nhas que o Governo Federal também faz, mas o que eu percebo é que elas são campanhas da polícia vai nos dar um pouco mais de subsídio para a compreensão para esse tipo de
pontuais e elas não tem um prosseguimento como deveria ser. Para gente poder ganhar na crime, e de como a gente no Estado, como nós podemos ter proposituras que aumentem a
sensibilidade e fazer uma mobilização, seja no Estado, seja no País, estamos falando aqui do eficiência ou tragam suportes para a polícia nesse trabalho. E conhecer um pouquinho mais
Estado de São Paulo, teria de ser algo que não parasse, que a gente pudesse dar continuida- do que já acontece hoje, nesse combate.
de sem parar. Campanhas educativas, de educação, com repercussão na mídia, porque isso
Nós estivemos na Secretaria de Segurança Pública, e o Delegado Geral, Dr. Domingos
é que vai fazer com que esse Estado, é mais outra informação que a gente vê e que comen- trouxe uma sugestão muito interessante sobre a utilização das DDMs, como uma porta de
tamos hoje de manhã na Secretaria de Saúde, é que o Estado de São Paulo é o Estado que entrada para as mães, juntamente com crianças. Que também foi uma indicação que eu
menos denuncia. Então é difícil você trabalhar com pedofilia (ininteligível) não chega. Então havia feito ao Governador, e fiquei muito contente com a disposição que foi encontrada na
as campanhas, alem delas terem o caráter preventivo, elas também tem um caráter de alerta Secretaria de Segurança Pública. E eu sei que o DEIC é o lugar onde o crime organizado é
para você poder, se encontrar o caso, fazer alguma coisa e não se omitir. Acho que é muito combatido. O que já aconteceu, quais são os dispositivos que o DEIC utiliza hoje, as suas
importante que a gente possa sensibilizar o povo paulista nesse sentido. A Marlene mesmo subdivisões. Quando o caso de pedofilia, que não envolve apenas o pai, ou o tio, ou o parendisse sobre as questões culturais que truncam e não vai.
te que abusa de uma criança. Mas, quando uma rede é descoberta, quando existe mesmo um
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trabalho organizado nesse aspecto, o que o DEIC tem de ferramentas, e os números que o Sr. a Operadora. E uma vez que a Operadora conseguisse repassasse essas informações para
tem, que possa nos auxiliar nesse relatório.
a Polícia, tanto a Operadora daria conta para o Juízo que está pedindo, como a Operadora
E quero só agradecer também a Deputada Beth Sahão, que é relatora desta CPI, e tem daria conta do que está acontecendo. Por que eu estou falando isso?
trabalhado juntamente conosco.
Hoje isso já funciona. Funciona de que maneira? Nas interceptações telefônicas, quanto
aos cadastros que a gente pede com relação às interceptações de linhas telefônicas. Eu,
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Eu queria dizer que nós temos aqui, uma Delegacia como Delegado de polícia, vou pedir uma informação para uma Operadora, eu posso pedir
que pertence a Subdivisão de Investigações Gerais, comandada por Dr. Massilon, e nessa direto para a Operadora. Mas, eu tenho uma autorização prévia do Juiz para pedir, entenDelegacia nós temos o Dr. Vladmir, que é o assistente, a Dra. Catarina, que está de férias.
deu? E depois nós prestamos contas ao Juiz.
Através dessa Delegacia eles têm feito diversas investigações sobre os crimes praticados
pela internet. Então, várias redes foram identificadas e a cerca de dois a três meses, eles conO SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Quando a gente instala um programa via
seguiram prender quatro pedófilos em flagrante, o que é muito difícil. Isso foi em Santos, São roteador, em casa, desse tipo que envolve internet, alguns softwares pedem que você dê o
Paulo, São Vicente. É difícil prender em flagrante quem está atrás do computador.
número do IP. Mas, tem alguns que eu já instalei que apenas vem uma caixa escrito: “Identificando o IP”. Quer dizer, existem maneiras de identificar o IP de uma máquina?
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – E foi muito tempo de investigação?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Sempre.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Quatro meses. Com (ininteligível). E com ordem
judicial foi feita a quebra de sigilo de dados e foi feito o acompanhamento até identificar
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – A Polícia não tem autorização para fazer isso.
onde eles estavam. (ininteligível) ao computador e tentar prendê-los por produto.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – A questão é a seguinte... É curioso porque eu não
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Entendi. No horário que eles deveriam estar vejo em campanhas de esclarecimento público para mostrar para as pessoas que realmente
usando.
elas estão expostas. Mas, que elas não podem ter aquele pensamento de que a internet
garante anonimato.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Então, é uma sequência de investigação que eles
A internet não garante anonimato sob hipótese nenhuma. Ela permite que você possa,
podem chegar a 30 pessoas de ligação, e então tem que fazer prova dessas pessoas envol- conhecendo, se tornar mais difícil o trabalho de identificação. Mas, o anonimato não existe
vidas. Então, esse é o principal foco, porque como o Sr. falou, o DEIC tem como objetivo o na internet, nunca.
crime organizado, as quadrilhas, que agem em diversas áreas (ininteligível) do patrimônio. E
Agora, onde esses criminosos, esses pedófilos tem a sua atuação facilitada? A gente está
a Delegacia de Eletrônicos, nós temos um...
restrito! A gente não consegue a informação!
A SRA. BETH SAHÃO – PT – O que o Sr. falou? Delegacia?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Delegacia de Crimes Praticados por Meios Eletrônicos. Seria a quarta Delegacia da DIC.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Delegacia de Crimes Praticados por Meios Eletrônicos.
Então, não é necessariamente... É uma loteria. Não tem uma Delegacia nessa área de abuso
sexual contra criança?

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível)?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Exatamente.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – O criminoso tem (ininteligível)?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Total.

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – O criminoso tem a liberdade de ir (ininteligíO SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Não. Até porque, o DEIC, até para atendimento a vel) do cidadão, e a Polícia não tem poder de fazer isso?
uma vítima, ela não tem as instalações adequadas. Aqui, o dia inteiro, existem pessoas sendo
presas, quadrilhas sendo conduzidas. Então, nós aqui, temos condições de focar mais nos
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Não. Não tem, porque muitas vezes é assim, você
crimes de pedofilia ligados a internet. O atendimento às pessoas, familiares com crianças, precisa descobrir o número, mas, precisa saber de que Operadora é o número.
realmente o ambiente não é adequado.
Existem, o Dr. Domingos teve essa ideia, que eu acho excelente, as Delegacias da Mulher.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – E isso não consegue?
Nós temos 100 no interior, e elas já fazem esse tipo de trabalho, não como prioridade. Quando chega a notícia de fato, eles tomam providência. Então, esse seria realmente o ambiente
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – E isso, nós temos dificuldade.
mais adequado. Eles são preparados para receber a mulher, vítima de agressão, vítima de
violência. Então, adaptar para receber uma criança, também vítima de violência, não é difícil.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Consegue, com muita burocracia.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – A questão da internet. O que a gente observa, e nós já
comentamos tudo isso nas nossas reuniões na CPI, é uma dificuldade muito grande do processo investigativo. De a gente conseguir identificar quem são esses pedófilos e onde eles
estão. Como é que a gente poderia recomendar nos nossos relatórios, algum encaminhamento no sentido de poder agilizar. Por exemplo, a gente tem aqui no Estado de São Paulo,
uma baixíssima denúncia em relação à pedofilia. A população se envolve infelizmente ainda
muito pouco e essa é uma constatação que a gente vem observando na medida em que nós
vamos conversando com os vários segmentos. Desde as pessoas que foram lá se expor, até
as visitas que a gente tem feito. Esse é um ponto da pedofilia como um todo.
No caso da internet, eu vejo ainda como uma forma com muito mais dificuldade. Eu gostaria que o Sr. comentasse, o Sr. que está aí à frente da Delegacia, quais os mecanismos que
nós, que também somos agentes políticos poderíamos estar contribuindo, para poder...
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Para agilizar o recebimento de denúncia nós estamos criando, e acredito que mais uns 30 dias já esteja funcionando, mais ou menos, daqui
uns 30 dias nós estaremos com um endereço eletrônico, uma página onde as pessoas poderão fazer denúncias via endereço eletrônico. Quer dizer, através da internet. Então, a pessoa
que está na internet e percebeu que existe alguma coisa de pedofilia, ele vai poder fazer
essa denúncia, que vai cair na Delegacia de Crimes por Meios Eletrônicos. E aí, a gente toma
uma providência. Isso, lá. Agilizar a informação para nós é muito importante. Eu sei que existe uma Legislação, uma Constituição que garante o sigilo de dados.
Agora, tem um dado que poderia facilitar e que não seria quebra de sigilo, seria, por
exemplo, nós obtermos com mais facilidade o IP da máquina, quer dizer, o número do endereço de quem está usando aquele computador.
Hoje o Delegado tem que fazer uma representação para o Juiz, instaurar um inquérito,
o Juiz autoriza, e aí vem um número de telefone. Depois, com esse número, sabendo que
esse número pertence à Net ou a Telefônica, faz uma nova representação para que o Juiz
despache. Isso gira em torno de quatro meses. Por quê? Porque o Juiz estabelece para a Operadora, 60 dias de prazo para fornecer o dado. E a Operadora, geralmente não cumpre antes.
Cumpre em 60 dias ou mais.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Então, existe uma resistência das Operadoras? (ininteligível).
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Com certeza. E o Dr. Mariano, que é especialista em
crimes por meios eletrônicos, e é inclusive professor da Academia de Polícia nessa matéria,
está responsável inclusive pelo CPD desse site. (ininteligível), infelizmente, toda informação
que você corre atrás, Operadora, Provedor... existe uma discussão hoje, que já se iniciou a
pelo menos dois anos atrás, em função do projeto do Senador Azevedo, que está situando
agora na Câmara. Estava no Senado, foi aprovado, e ninguém conseguiu definir essas questões. Mas, eu acho que existe a possibilidade de o Estado intervir junto das próprias Operadoras, dos Provedores e das Concessionárias de Telecomunicação, para agilizar esse tipo de
consulta.
(ininteligível) porque a discussão está em torno de: isso é sigilo de telecomunicações ou
não é sigilo de telecomunicações. Tem Juiz que entende que sim, e tem Juiz que entende que
não.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – (ininteligível) não coloca em risco?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – O interesse público deveria combinar. Mas, não
ocorre isso. Então, qual seria o mecanismo que poderia ser adotado para facilitar o acesso a
essa informação? Se criar uma sistemática de trabalho, (e aí eu acho que está na Assembleia
Legislativa, que é o mais importante) junto com o Poder Judiciário, no sentido de que a Polícia tivesse condições de ter o acesso direto junto as Operadoras, conseguisse repassar em
prazos rápidos para as Operadoras essa informação... Vamos dizer assim, trânsito direto com

O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – É.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Há a possibilidade de se ter um termo de
ajuste de conduta com as Operadoras, ou é melhor que, judicialmente, se consiga uma liberação mais rápida?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Excelência, eu acho que isso é viável quando você
trabalha em um aspecto colaborativo. Se nós temos uma experiência que funciona bem, que
é a experiência do acesso prévio ao cadastro de linhas telefônicas, não de formação de IP, já
não está funcionando, não atende a Polícia no que ela pretende, que é a investigação, por
que não se estender isso para a informação de IP? Funciona.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Ótimo. É cadastral? Para a Polícia é cadastral?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – É. Tranquilo.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Ainda que individualmente, na internet, isso
não seja conhecido. Meu cadastro na Net não é conhecido por outras pessoas. Tem meu
endereço, meu telefone, a Net não pode divulgar. Mas, a Polícia vai saber meu endereço, meu
telefone, meu CPF. Vai ter acesso a um cadastro de informação.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas, é isso que ele fala que demora a chegar.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – E, além disso, o IP passar a ser um dado
cadastral. Passar a ser um dado que a Polícia tenha acesso.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Sim. E uma senha (ininteligível). Se ele fizer o uso
indevido, ele vai ser responsabilizado.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Entendi. Como é feito na Receita, agora.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível), responsabilidade.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Se torna até mais transparente para controle. Passa
a se ter, porque no caso das linhas telefônicas, se eu pedir o número tal, não sei o que, quem
é o dono? Fulano de tal, endereço tal. Quando eu peço essa informação, a Operadora vai no
Juiz e fala que o Dr. Mariano pediu informação dessa linha telefônica. E eu tenho que enviar
para o Juiz periodicamente, um relatório dizendo que eu pedi informação dessa linha telefônica para usar em inquérito policial instaurado. (ininteligível).
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Nesse sentido, como a gente está observando que vocês
têm muita comunicação, muita burocracia também, fica muito difícil, por exemplo, identificar
supostas redes de pedofilia, se é que (ininteligível)?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Acaba. Acaba igual nós fizemos outro dia aqui. Nós
fizemos flagrante em quatro, porque é difícil prender a pessoa atrás do computador. Você
conseguir saber onde eles estão, e eles estão naquele momento praticando o delito. (ininteligível) armazenado. E eles conseguiram, mas, a dificuldade é muito grande.
Então, para facilitar e para aumentar o número de esclarecimentos, por exemplo, nós
tivemos 22 casos (ininteligível). Nesse flagrante foram quatro. Doze casos aqui estão em
andamento.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Esses casos foram agora, desse ano?
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Então, hoje eu posso afirmar para a Sra. que existe crime perfeito. É cometido pela interO SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Esse caso é de janeiro de 2009 para cá. Esse caso
que é de uma rede de mais de 30 pedófilos. E por que demora? Porque você precisa saber o net. E do jeito que está hoje, é impossível se investigar um crime pela internet. (ininteligível).
IP da máquina, (ininteligível) aquele inquérito vai para o Fernando, não é, Wagner?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – A ideia é a seguinte, nós não podemos passar essa
O SR. WAGNER – DEIC – É. Como eu fui autorizado a falar, existia um Ex-Ministro ideia. Essa é uma coisa que é interna. Então vejam, nos vários casos que acontecem...
da Justiça que dizia que há coisas que só no Brasil acontecem, assim como (ininteligível).
A SRA. BETH SAHÃO – PT – As Lan Houses, elas tem (ininteligível)?
Muito bem. Só para que vocês tenham uma ideia do que acontece, investigação não se faz
sem informação. É impossível. O CONTRAN, os Delegados de Polícia, quando você renova
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Existe a Lei. Tem duas Leis, inclusive. Uma Estadual
sua habilitação, obrigatoriamente você tem que tirar uma foto atualizada, que vai para um
e uma Municipal.
Banco de Dados da Polícia.
O CONTRAN baixou uma Resolução em 2006 dizendo o seguinte: “Fica proibido a utilizaO SR. MARIANO – DEIC – Eu tenho outra interpretação disso. Nós somos super amigos,
ção dessas fotos, exceto para o Juiz e o Promotor”. O Ministério Público. Aí não precisa de
autorização. Ele requisita, e a Polícia tem que dar. Mas, a própria Polícia não pode ter acesso mas, temos interpretações divergentes. Eu tenho a seguinte interpretação, em função da Lei
a essas fotos. Então, por exemplo, em uma investigação de seqüestro, a parte fala que viu o responsável pela Lan House concorre pela prática do crime, e consequentemente ele tamo seqüestrador e tem o nome dele. Eu tenho que pedir uma autorização para o Juiz, para o bém tem que ser indiciado no caso em que ele não fornece essa informação.
Exemplo, eu estou investigando um determinado crime, uma ameaça qualquer. Aconteceu
Delegado da Divisão de Averiguação fornecer a foto. Essa é a jabuticaba.
Então, vamos agora na internet. Na internet, nas redes sociais são 85 milhões de usuários, tudo isso, e ele está sendo bonzinho. Ele está falando em seis meses, mas, tem casos que
no mundo. Isso, nas redes sociais. Não são usuários na internet, que beira a dois bilhões de chega a mais de um ano. O que acontece? Eu vou ao cara, bati na Lan House, e pergunto,
usuários. Só nas redes sociais. Para vocês terem uma ideia do nosso drama, 85 milhões de dia tal e hora tal, quem foi? “Olha, sabe o que acontece? Não tenho”. Então está bom. Senta
usuários no mundo. Quarenta e cinco milhões, só no Brasil. E desses 45 milhões, 66% na aqui que você vai ser indiciado também. Você também é responsável (ininteligível)...
região Sudeste.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas, só um minutinho, a Lei faculta isso? Que toda Lan
A rede social é onde de fato ocorre a pedofilia. A maior parte dos crimes de pedofilia nas
House tem que...
redes sociais, Orkut. O Dr. Mariano é o professor, e ele pode me corrigir se eu estiver errado.
Quando eu vou começar uma investigação de internet, eu faço a seguinte comparação
O SR. MARIANO – DEIC – Não. É interpretação.
para que os leigos entendam bem. O homicídio, você parte do cadáver para o criminoso. E na
internet, do IP para o criminoso. Mas, para eu conseguir as informações relacionadas a esse
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – É responsabilidade objetiva. É a única coisa que se
IP, eu preciso de várias representações. Então, para que se tenha uma ideia, uma representação significa o seguinte, eu encaminho para o Juiz um pedido dizendo que esse número de IP tem.
foi utilizado no crime tal, e eu preciso saber para quem estava disponibilizado. O Juiz manda
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Por exemplo, se ele chegar e falar para você que não sabe
para o Ministério Público. O Ministério Público recebe, analisa, concorda e volta para o Juiz.
O juiz então faz-se a concordância do Ministério Público, manda para o Cartório dele, que quem é, que não tem esse cadastro, ele vai ser punido também, porque (ininteligível)...?
oficia a Operadora, e a Operadora responde para o Juiz.
O SR. MARIANO – DEIC – Não. É o máximo que você consegue. É dar essa equiparação
penal. Porque (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Qual é o prazo que a Operadora leva?
O SR. WAGNER – DEIC – Trinta dias, não existe um prazo estabelecido. Quer dizer, é da
vontade da Operadora.
Volta o para Juiz, e aí vem para mim. Quando vem para mim, então, já se passaram dois
meses para a primeira informação. Recebi. Aí eu represento para o Juiz de novo. Juiz, tendo
em vista essa resposta da Operadora, eu quero saber, então, para quem linha estava disponibilizada.
Volta para o Juiz. Aí o Juiz manda para o Promotor, aí o Promotor devolve para o Juiz, aí o
Juiz manda para o Cartório, o Cartório oficia a Operadora de Telefonia. Aí ela responde para
o Juiz, e volta para mim. Mais dois meses. São quatro. Agora, veja, é quando tudo dá certo.
Se tudo encaixa direitinho, dois meses.
Então, tudo deu certo, estamos caminhando, quatro meses. Eu tenho na minha Delegacia,
inquérito de 2005. Não é de pedofilia. Então, tudo bem. O grande problema meu...

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível)?
O SR. MARIANO – DEIC – Não. É o que eu estou falando, é interpretativo. É uma questão de (ininteligível).
O SR. WAGNER – DEIC – (ininteligível) o que nós precisamos é a informação rápida. A
informação chega. Mas, rápida.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – “Numa boa” você pode ter um cara cometendo
crime de pedofilia na internet, e que ele a cada três ou quatro meses, troque de computador.
E o cara não vai ser pego.

O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – O modem hoje, (ininteligível) se você tiver. Não
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Então, vamos dizer, desculpe interromper, que do envio até estou criticando o serviço. A TIM hoje tem um serviço de internet pré-pago.
o recebimento formal dos dados, são em média...
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Pré-pago? Você troca a toda hora.
O SR. WAGNER – DEIC – Seis meses, quando dá tudo certo. Eu estou considerando
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Sim, você compra o chip, usa...
quando dá tudo certo. A maior problemática, o maior problema da Polícia Civil é a Legislação. Paradoxalmente, a Lei.
O SR. WAGNER – DEIC – A OI também.
A Lei que foi criada para nos auxiliar na investigação, e isso V. Exa. o Deputado disse no
início da abertura, proposituras que aumentem a eficiência. Então vejam! A Legislação, que
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – E você habilita com o nome que você quiser.
paradoxalmente foi criada para auxiliar a investigação, é aquela que nos emperra.
Mas, eu vou mais longe. O sigilo do IP não é acobertado pelo sigilo de dados. Entretanto,
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Com um CPF qualquer...
como se existe a dúvida, vale o que dificulta. Então, dificulta. Meu pai já dizia, só sabe o
que se passa no Convento, quem trabalha lá dentro. Então, muito se discute. Quantos casos,
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Então, quer dizer, se demorar um pouco mais para
quantos prenderam, quantos flagrantes. Então, tem muita reclamação e isso vai aumentar.
conseguir essa informação, você já trocou o chip, já não tem mais a (ininteligível). Porque
Mas, as dificuldades são muitas.
Existem outras. Mas, eu estou colocando aqui as dificuldades técnicas, e que podem ser aquela antena fica funcionando. Não é nem pelo endereço. Você não vai chegar no dele. Mas,
sanadas, podem ser adequadas, como o Promotor colocou. Que muito embora eu respeite a você vai chegar pelo menos no bairro, no perímetro que ele está. Então, um agravante é a
demora da informação. Se o cara usar um 3G pré-pago, cadastrado com um nome frio, o serposição dele, mas, (ininteligível) que não são adequadas.
Por exemplo, o cidadão liga para o seu celular e ameaça a senhora. Mas, a Sra. não conse- viço é excelente. Eu já testei. Mas, tem esse agravante para quem investiga...
gue identificar o número. Aparece lá, restrito. A Sra. vai à Polícia e diz, me ligaram, me ameaO SR. WAGNER – DEIC – O problema é de Legislação, eu volto a insistir. Nós temos um
çaram, vão pegar a minha filha e etc. e tal. Para que eu consiga esse número, (ininteligível) a
caso, onde foi tentado tirar um site do ar, e então foi representado ao Juiz. O Juiz determinou
Sra. mesmo poderia pedir o extrato da sua conta e iam enviar, com certeza, o número.
Mas, com o IP não é assim. Eu preciso de uma representação. Então, para que fique bem então, ao provedor, para que fosse tirado o site do ar. E o provedor respondeu que não era
entendido, simplesmente para que eu saiba um número, que não implica em absolutamente possível, porque o site estava hospedado na Europa. O Juiz respondeu que não havia o que
quebra de sigilo nenhum, eu preciso de uma autorização judicial. Agora, o mais incrível é se fazer, porque na esfera criminal, o autor é (ininteligível) para reparação. E está lá o site no
que há casos que não precisam e eu consigo esse número oficiando direto a Operadora, e ar. Então, é de Legislação, só.
E a informação chegando para nós de forma rápida, ele vai ser pego sim. É como o Dr.
há outros que a Operadora se recusa a fornecer, dizendo que somente mediante autorização.
Então, a gente já vai direto ao Juiz para não perder tempo. Então, acaba virando uma rotina. Gaetano falou. Quanto mais rápido... E isso a gente vê nos filmes. As primeiras 24 horas, até
em filme. Fazendo um... Nas primeiras 24 horas... E na internet não é diferente. Então, quer
O SR. MARIANO – DEIC – Apesar de que existem interpretações. Uma exceção interpre- dizer, nos primeiros 30 dias. Se você conseguisse em 30 dias essas informações que você
ta que não é. Mas, a maioria interpreta que sim. Tem um paradoxo nessa historia que ainda consegue em seis meses, nossa!
torna pior o que ele está falando. Dois pesos, duas medidas. Sabe por que, Excelência? PorO SR. MARIANO – DEIC – Já ganhou um tempo aí.
que tem uma situação interessante.
O exemplo dele é perfeito. A Sra. precisa da informação do IP porque está sendo ameaO SR. WAGNER – DEIC – Muito! Imagine que (ininteligível) são várias representações
çada. Ás vezes até extorquida. Muito bem, vamos para a área criminal. Na área criminal vai
acontecer isso. Quer resolver o problema? Contrata um advogado a preço de ouro, porque até a última, que é a representação (ininteligível).
são poucos que tem um conhecimento técnico. Então, existem escritórios “bam bam bam”,
O SR. MARIANO – DEIC - (ininteligível). Mas, a solução que o Gaetano deu, de ter uma
que são especializados (ininteligível) São Paulo e Brasil. E esse cara vai lhe dar a informação
do IP em 48 horas. Sabe por quê? Por uma explicação simples. Ele não vai no Criminal, ele senha, e o responsável usando essa senha ele obtém esses dados, agiliza muito. Porque em
poucas horas você obtém essas informações.
vai no Cível.
Então, se chega uma notícia agora, ele liga para uma Operadora tal, liga para outra OpeChega no Cível, ele usa a seguinte estratégia, ele entra com uma medida cautelar inominada, forçando que a Operadora dê direto a informação para ele. Conseqüência é o seguinte, radora, e esse IP está em que endereço (ininteligível), quer dizer, hoje ele já tem a informao Juiz do Cível analisa aquilo e ele tem prazo. É medida cautelar, ele tem prazo. O que vai ção de onde isso está instalado.
acontecer? O Juiz diz, está bom, defiro. E se a Operadora não prestar essa informação para
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – E isso daí viabiliza, certo?
você em 24 horas, multa diária pesada. Aí já corre o Oficial de Justiça no mesmo dia, vai a
Operadora, pega a informação e já leva. Em 48 horas você está com isso na mão.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas, essa senha, como funciona?
O SR. WAGNER – DEIC – Excelência, só mais uma jabuticaba, se me permite. TranscorriO SR. MARIANO - DEIC – Isso é judicial. Teria que abrir um protocolo de intenções entre
dos os seis meses, deu tudo certo, cheguei no endereço, é um Lan House. Aí eu chamo o proprietário da Lan House. E ele tem obrigação, por Lei, de me dizer que naquele dia e naquele as Concessionárias de serviço público de internet, os Provedores de acesso a internet, a Políhorário, quem usou a máquina foi o fulano de tal, o João. Só que o dono vem aqui (nenhum cia e o Poder Judiciário. Aí funciona, e funciona 100%.
preconceito, pelo amor de Deus), mas, ele vem lá do fundão da Leste, mal sabe falar, e a Lan
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Isso interpretando que esse dado está ampaHouse sequer tem Alvará de funcionamento. E ele fala: “Eu não sei quem foi”. E acabou a
investigação.
rado pelo Judiciário. Se interpretar (ininteligível)...
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O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Está todo mundo calado. Ninguém está falando
nada.

A SRA. BETH SAHÃO – PT – (ininteligível) é com as Concessionárias, as Operadoras, e?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Os Provedores.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – As Concessionárias, os Provedores e o Poder Público?

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Então, se um moleque de 15 anos de idade tem um perfil
no Badoo, na verdade ele não poderia ter.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Não poderia. Teria que ser maior para poder ter
acesso. Teria que ter mais de 18 anos.

O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Exato.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas, o público, se a gente fizer um levantamento dos usuáO SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Agora, aquele acordo que foi assinado pela rios, é tudo molecada. Eu vejo meus sobrinhos, filhos dos meus amigos.
CPI do Senado, não era nesse aspecto?
O SR. WAGNER – DEIC - A idade vai de 14 a 25 anos, são 66% dos usuários da Região
O SR. MARIANO – DEIC – Eu vou colocar algumas coisas. Primeiro eu participei da (inin- Sudeste, de 14 a 25 anos.
teligível) de Brasília, e aí acontece que houve uma pressão por parte da CPI, principalmente
por parte da CPI da Pedofilia do Senado em Brasília, em função de um Provedor de Serviço
A SRA. BETH SAHÃO – PT – E provavelmente, de 14 a 18 anos...
chamado Badoo. O Badoo acabou sendo forçado a assinar um acordo através de um termo
de ajuste de conduta, que ele o fez com o Ministério Público Federal.
O SR. WAGNER – DEIC – Tem menores, para a Sra. ter uma ideia, se fosse olhar a Sra.
Acontece que o Ministério Público Federal, por questão de competência jurisdicional, a vai achar perfis, não de adolescentes, mas, menores de 12 anos com perfil dentro do Orkut. E
atribuição dele é restrita. Atua em casos de pedofilia que ultrapassa o território nacional. As quem também infringe, aí eu sou obrigado a expor que não é só o Orkut que infringe a sua
Polícias Civis de cada Estado e os Ministérios Públicos Estaduais não fizeram esse acordo. própria cláusula contratual, o Facebook também. Não respeita isso. Essa é uma questão que
Como conseqüência disso, o acordo ficou restrito ao âmbito federal.
é complicada.
Esse protocolo foi copiado, foi encaminhado para todos os Ministérios Públicos do Brasil,
Para piorar a situação, eu já achei, nós já fizemos pesquisa e eu tive a oportunidade de
e aqui em São Paulo o Ministério Público de São Paulo recebeu isso para fechar o seu termo achar comunidades para difusão de utilização de maconha, cocaína, e tal, da qual esses
de ajuste de conduta com o Badoo.
menores fazem parte.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas, não o fez.
O SR. MARIANO – DEIC – Muito bem. O que aconteceu? Nós marcamos as reuniões, eu
participei pela Polícia Civil, veio um representante Promotor da Justiça e Cidadania, outro da
Defesa dos Interesses (ininteligível). O resultado final foi zero. Ele se negou a ter qualquer
tipo de colaboração em virtude do que ele falou, que não tem obrigação de prestar essas
informações. A conseqüência disso é que o Ministério Público se viu forçado a entrar com
uma ação civil pública, e isso aí, daqui uns cinco ou seis anos, por aí, talvez tenha resultado.
Tem uma situação que eu gostaria de citar...
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas, se começou um acordo, um CAT com o Ministério
Público Federal, por que se negou a fechar o acordo?
O SR. MARIANO – DEIC – Porque ele entendia que o ajuste que ele fez com a União,
atendia os interesses dele para prestar parcialmente informação. Mas, quando chegou aqui
em São Paulo, no caso, São Paulo em específico, que a gente sabia que aquilo não atendia as
necessidades de informação... Eu vou dar um exemplo claro. Hoje a Sra. cria o seu perfil no
Badoo. E aí, coloca um monte de informações, suas fotos, etc. e tal. Se a Sra. quiser, existe
um recurso que a Sra. fecha essas informações, e eu não tenho acesso.
Eu sou um criminoso. Tenho vários colaboradores meus com quem eu troco informações
dentro do Badoo. O que acontece? Eu fecho, e só os meus colaboradores criminosos é que
passam a ter acesso a essas informações. Eu, como policial, sei que aquele criminoso está
distribuindo informações, ás vezes até pedofilia, pelo Badoo.
Aí, eu viro para o Badoo e digo que quero ver o álbum daquele cara, porque tem pedofilia lá. Resposta do Badoo: “Não. Não vou te dar informação e não vou te dar o acesso”. O
que aconteceu? Na tentativa do termo de ajuste de conduta, lá no Ministério Público, nós
expomos isso para o Badoo, e ele respondeu que não ia abrir. Ele só abriria se tivesse ordem
judicial expressa, após trânsito (ininteligível) para ele dar essa informação.
E, enquanto isso o cara está lá, com trafico, pedofilia, um monte de coisa. Mas, o problema, particularmente do Badoo é pior. E pior pelo seguinte, ele tem, para quem quiser criar
perfil na comunidade é assim, você vai lá, preenche um formulário e pronto. Está aberto. Nas
cláusulas contratuais do usuário do serviço está bem claro lá, “Não é permitido o uso de
Badoo, Facebook (em outros casos), Twitter, por menores de 18 anos”.
O que ele faz? Ele mesmo fecha os olhos para a cláusula dele, e hoje, 60% dos usuários
de Facebook e Orkut no Brasil são menores. E no caso do Badoo se torna pior, porque se eu
pegar um computador aqui, agora, e fizer uma pesquisa com termos que a gente, como policial, conhece, eu vou descobrir gente vendendo drogas, cartão de crédito, produtos ilícitos, e
isso tudo está acessível para qualquer criança ou adolescente acessar no Badoo. Está lá, puro
e aberto. Agora nós, como policiais, nós não temos acesso. Eles não deixam.

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Então, quer dizer que essas crianças e adolescentes não
poderiam estar lá.
*

*

*

TUMULTO
*

*

*

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Antes de a gente entrar nessa conclusão, só um minutinho.
Eu queria só estender uma pergunta. Nós estamos falando muito de pedofilia, e como a
gente também trabalha muito na área da exploração sexual de crianças e adolescentes, eu
trabalho muito essa questão, eu gostaria de saber se o DEIC tem algum trabalho nesse sentido. Por exemplo, quando uma garota entre 14 e 16 anos, aí já é um outro comportamento,
certo? (ininteligível).
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Se nós tivermos notícia, nós tomamos providência.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Mas, também depende da denúncia.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Da denúncia ou da informação de um parente, de
alguém que nos traga essa informação, ou que o policial receba essa informação.
O SR. WAGNER – DEIC – Independente da internet, quem faz o que ela está falando, é o
DHPP daquela Delegacia lá (ininteligível), que entra dentro do trafico interno de pessoas, que
aí acaba abrangendo tudo.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – É uma unidade própria para isso.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Exploração sexual de criança e adolescente. (ininteligível)
porque ontem saiu um relatório completo, que eu não tenho as informações, mas, que também fala desse número, que é grande. Saiu do Brasil e (ininteligível) recorta aqui o nosso
Estado. Essa situação não é da alçada, não é do trabalho de vocês?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Não. Tem um lado para isso.

O SR. MARIANO – DEIC - Só chamando a atenção para um aspecto. Recentemente
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Esse é um problema e a gente vai recomendar, porque nós foram elaborados alguns relatórios, principalmente por organismos ligados a Organização
temos uma Legislação Federal...
das Nações Unidas, dando conta de um outro aspecto que é curioso, que está ligado à pedofilia, mas, de uma maneira indireta.
O SR. MARIANO – DEIC- Na realidade, não. É uma questão do termo de ajuste de conUm dos outros problemas que tem se verificado no que diz respeito ao mau uso, uso
duta. Por que ele fechou para o Ministério Público Federal? Porque o Congresso pressionou indevido da internet, é o Cyber Bulling. Que acaba ganhando proporções muito mais compliele. E ele pensou: “Bom, se eu sair fora, vou ficar de malvado”. Aí ele fechou o acordo. Aqui cadas na medida em que, por exemplo, você tem uma comunidade. O indivíduo, uma criança,
em São Paulo...
um adolescente faz parte daquela comunidade, que alias se for levar ao pé da letra como eu
disse, não deveria fazer.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Não, o que eu digo para você, por exemplo, esse “time”
Mas, ele é massacrado, é impedido de participar, é execrado, muito bem. Desse estudo que
que vocês tem entre vocês fazerem o pedido do número do IP até vocês receberem as inforfoi conduzido por esses organismos ligados a Nações Unidas, o que se apurou é que as granmações necessárias, vocês estão me dizendo que leva de cinco a seis meses, e que teria que
des maiorias dos praticantes de Cyber Bulling normalmente os são vítimas de situação envolhaver uma mudança na Legislação para tornar isso mais serio.
vendo pedofilia. Um assunto acaba estando relacionado a outro. O cara é vítima de pedofilia, e
por sua vez ele acaba praticando Cyber Bulling na internet, são assuntos correlatos.
O SR. MARIANO – DEIC – Ou o reajuste que nós estamos falando. Se houver a interpreEntão, até por uma questão de prevenção seria importante também incluir em alguns
tação dos dados que não estão protegidos com o sigilo. Algumas Operadoras entendem que
aspectos
da discussão, a questão do Cyber Bulling também. Aí você está ampliando mais até
não.
uma possibilidade de solução para a pedofilia. Fica como sugestão.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – E o Estado poderia resolver também.

A SRA. BETH SAHÃO – PT – É uma situação complicada.

O SR. MARIANO – DEIC – Poderia.

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível) concretamente com o que eles
podem
colaborar com o relatório dessa CPI, a conclusão que essa CPI vai chegar, e vai dar
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – A pressão da Assembleia Legislativa, dos
Deputados, colocando isso também em imprensa. Porque o fato da Operadora do (ininteligí- algumas sugestões, algumas propostas. Então, o que concretamente nós queremos passar
para eles, que vai auxiliar no trabalho, no Estado de São Paulo?
vel) não querer assinar, é também vexatório para (ininteligível).
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – A gente tem que fazer uma ressalva, Excelência.
Não colaboram. E não colaboram, eu acho que a partir do momento que a população sabe
disso, é normal você perguntar para qualquer pessoa, sai por aí e faz a seguinte pergunta:
Menores podem acessar o Badoo? Todo mundo vai falar. Eu vou ser muito honesto, eu tenho
vários parentes que pegaram seus filhos, que são menores, e estão com perfil no Orkut. E
não poderia. Infringe norma contratual. E pior, se você for dar uma interpretação mais extensiva, o que acontece? Pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele tem contato
com ações criminosas, não poderia. Então, o Badoo, nesse aspecto, está infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Só que ninguém proíbe?

O SR. WAGNER – DEIC – A rapidez da informação, para nós. Informações que nós necessitamos para a investigação, a rapidez com que elas chegam até nós.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Isso poderia ser feito através dessa (ininteligível) São Paulo. Poderia ser encabeçado uma discussão ampla com as Operadoras, Provedores, pelo Tribunal de Justiça. Se fecha esse protocolo de acesso as informações, que vai
agilizar...
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Através da Assembleia Legislativa...
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Melhor ainda. Porque (ininteligível) força.
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O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – (ininteligível) Operadoras, Provedores, juntando o
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Sim, aí o Sr. criou com outra pessoa, (ininteligível) de pedofilia, uma Divisão dentro da Delegacia.
Ministério Público e o Judiciário para a gente poder acessar mais rápido a informação.
O SR. MARIANO – DEIC – E unir forças. Aí chega a um acordo.

O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Isso.

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível) processo, e sim o procedimento.

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Ele pode até criar o Projeto. (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Sim, mas, a dificuldade ali em questão, é porque cria uma despesa mínima. A despesa que cria é muito pequena para o Estado. Porque,
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Não há nada em inquérito que facilitaria a por exemplo, o chefe dos investigadores ganha entre 150 reais e 300 reais a mais no salário
para ser chefe. O Delegado, mais 200 reais ou 300 reais. Então, isso acaba criando...
rapidez dessas informações? Procedimentos a serem tomados por Juízes, pela Polícia?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Sim.

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Então, o Estado precisa acompanhar as novas modalidades,
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Essa questão, em minha opinião não é norma
de processo civil. Consequentemente a própria Assembleia poderia se envolver no que diz infelizmente, do crime organizado.
respeito a acesso a norma de segurança pública, as informações, envolvendo Operadoras e
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Claro. Existe até alguma iniciativa em outros
envolvendo judiciário. Você não estaria tratando de conteúdo, quanto a sigilo, não sigilo, etc.,
órgãos. Por exemplo, a Polícia Federal já faz dois anos que tem um Projeto em andamento
mas, a procedimentos.
dentro do Congresso, e hoje, a área de crimes eletrônicos deles, que eles chamam de UCC –
Unidades de Cyber Crimes – ela está sendo elevada ao status de Divisão, e inclusive sendo
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível).
incidida do que hoje está na Divisão de Crimes Fazendários. Ela está sendo inserida lá. E eles
O SR. MARIANO – DEIC – Mas, a questão aqui, Excelência, não é de processo, é de estão com um Projeto, a perspectiva deles é de que isso seja aprovado, e eles vão iniciar para
procedimento. Nós estamos criando um procedimento de acesso à informação. Eu não estou uma Divisão. Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a sua Delegacia, e também já tem um Proentrando no mérito do que é ou do que deixa de ser. Até porque, pelo que o Sr. mesmo falou, jeto em andamento de...
Sr. Gaetano, tem essa descrição de quando é ou quando não é protegido, e não se chega a
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Mas, vocês foram os primeiros.
lugar nenhum. Mas, não se pode inviabilizar o acesso em função de uma discussão que não
vai resolver. Mas, você tem razão no que você está falando, é uma questão de procedimento,
O SR. WAGNER – DEIC – A gente foi a primeira com essa ação.
em de processo.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – A gente foi a primeira, que é de novembro de 2001
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Agora, o TJ encabeçando isso, fazendo na
que foi criado.
Assembleia Legislativa...
O SR. MARIANO – DEIC – Se torna uma coisa transparente. E dá até para o próprio Judiciário, para reforçar para aqueles que eventualmente possam pensar que é dado protegido.
Não. O Judiciário, no final das contas a gente tem que encarar da seguinte maneira, ele já
está previamente autorizando, e consequentemente ele está dando a possibilidade de acesso, exercitando o controle do que a Polícia está obtendo. Mas, criou-se um mecanismo de
rapidez para a informação fluir.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – (ininteligível) eu não sei se vocês (ininteligível),
eu estava falando do Deputado Baleia Rossi, ele fez uma proposta da criação da Divisão de
Pedofilia. E isso veio para que nós opinássemos. E nós fizemos a seguinte sugestão, para que
vocês entendam a administração policial é assim, nós temos os departamentos. O DEIC é
departamento.
Embaixo dos departamentos, existem divisões. Ou seja, a Divisão de Investigações Gerais
do Dr. Massilon, que é o chefe, tem quatro Delegacias. Tem uma que é Pirataria, uma que é
Publica, outra (ininteligível), e Crimes Eletrônicos. Nós temos cinco divisões. Qual é a nossa
proposta, que já vem vindo de algum tempo, não só minha, mas, do diretor anterior quando
ele participou, é que nós criássemos uma Divisão de Crimes por Meios Eletrônicos.
O crime por meios eletrônicos, todos sabem que ele vem crescendo. As Delegacias da
Capital fazem, instauram inquéritos, e fazem algumas investigações também. E no interior
também. Se nós deixássemos, todos eles mandariam para nós. E nós não temos estrutura
para isso em uma Delegacia só, que é onde o (ininteligível) trabalha. Então, a sugestão era
que nós fizéssemos isso por escrito. Mais uma Divisão, e essa Divisão teria quatro Delegacias
de crimes por meios eletrônicos. Então, nós estaríamos fortalecendo. Uma de crimes contra a
pessoa, que é quando a pessoa é vítima de extorsão, calunia, difamação, injúria, ameaça. A
outra, de crimes financeiros, que são os golpes de internet banking. E a outra contra instituições financeiras, porque eles são muito vítimas também. E uma outra para pedofilia.

O DR. MARIANO – DEIC – Sem dizer que qualquer coisa que São Paulo faça, quer dizer,
no Brasil todo... Na semana passada nós tivemos em Recife nós tivemos na semana passada
(ininteligível) pirataria e patente, e foram 17 Estados e mais o Governo (ininteligível). Depois
todos os Estado pediram para vir aqui para (ininteligível) setor de pirataria e informática. O
Rio Grande do Sul quer vir aqui... O que São Paulo fez, (ininteligível) vai e facilita o trabalho.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Com certeza.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Uma curiosidade. Vocês não têm, por exemplo, na questão
de combate a rede de pedofilia pela internet com Polícias Internacionais, ou isso compete
apenas à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal?
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Geralmente através de solicitação da Polícia Federal mesmo.
O SR. MARIANO – DEIC – É que a atribuição existe, eu não saberia dizer qual é o segmento legislativo, mas, por se tratar... O Brasil é (ininteligível) de uma Convenção que o
obrigou a combater a pedofilia e exploração infantil. E isso tem uma atribuição, que em se
tratando de pedofilia internacional, a atribuição é do Ministério Público Federal e consequentemente com a Polícia Federal. Mas, o que existe é um trabalho de colaboração. Eles passam
algumas informações e tal. Mas, é muito restrito. É muito comum vir aqui para São Paulo o
pessoal da Federal (ininteligível). Vem gente da Alemanha fazer investigação.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – (ininteligível) apenas com uma forma de contribuir.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Bom, certo?
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Da minha parte, excelente.

O SR. WAGNER – DEIC – Que poderia até ser expandida, Excelência, para pedofilia e
Cyber Bulling.

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Então, quero só agradecer ao Dr. Gaetano
por nos receber aqui e pela equipe toda a disposição. (ininteligível) das proposituras que a
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Essa é uma prerrogativa do Governador. Mas, nós podemos gente pôde pegar aqui, e botar isso para frente. Obrigado.
fazer exceções. Nós podemos fazer uma recomendação, inclusive, no próprio relatório final
da CPI.
* * *
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – E nós deixaríamos para as Delegacias da Mulher no
Interior (ininteligível), fizesse o atendimento ao público direto, nos casos (ininteligível).
Visita da CPI à Secretaria da Justiça em 13 de outubro de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Só que elas precisam, também...
O SR. – Temos aqui neste ano de 2010 Janeiro e Outubro o atendimento de 41 usuários
vítimas diretas ou indiretas de violência sexual. De zero a 10 anos nós tivemos oito usuários
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Não. E precisam ser (ininteligível). Eu posso dar um exem- um número pequeno no
plo. (ininteligível) passar no Concurso, se tornar Delegada. Aqui, não se trata de... Mas, se
O SR. – Isso no CRAVI?
trata de encarar a realidade e ver de que maneira nós também podemos melhorar a segurança pública como um todo. Em especial, essas áreas que a gente tem atuado. E as Delegacias
O SR. – No CRAVI que é Órgão nosso que tem mais diretamente, vou lhe entregar esse
de Mulher, só para concluir, elas também precisam de profissionais especializados, psicólolevantamento, relação com o problema. Outro Órgão, que é o Núcleo de Enfrentamento ao
gos, assistentes sociais, elas também...
Tráfico de Pessoas, mas não teve grande, você tem mais o caso de mulheres exploradas sexualmente, ou trabalhadores também, às vezes até estrangeiros ou brasileiros, bolivianos. Nós
O SR. MARIANO - DEIC – A Academia tem condições de criar. Nós temos 97 cursos na tivemos o caso das confecções do Bom Retiro de mulheres que são utilizadas para tráfico,
Academia de Polícia. Nós temos condições de criar um curso destinado à investigação de cri- para exploração sexual, mas não me chegou ao conhecimento casos de menores.
mes de pedofilia. Isso não é difícil para a gente de ser viabilizado.
Então, no que se refere à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, quer dizer, o Órgão
nosso que tenha um contato com o problema assim diretamente é o CRAVI quando soliciO SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Hoje a Delegacia de Crimes Eletrônicos é tado por parte destas vítimas, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Eu acho
uma Delegacia?
importante a gente estabelecer um mecanismo de integração dos diversos Programas do
Estado. Nós temos o Pérola Byigton que atende
O SR. MARIANO – DEIC – É uma Delegacia, dentro da Divisão de Investigações Gerais.
Ela investiga todos os crimes, mas principalmente nós tentamos investigar quadrilhas do
O SR. – Aliás, todos os Secretários da Secretária da Saúde, porque senão a gente fica
crime organizado (ininteligível).
criando Programas super postos, não é? Tem muita coisa que existe e já está em funcionamento e uma integração eu acho importante a gente estabelecer.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – E essa sugestão foi um Projeto de Lei? Como
O SR. – Esta integração é o que a gente tem procurado fazer por meio destes convênios
foi?
com a Defensoria e com o Ministério Público para que não haja duplicação de recursos e
esforços, não haja ações sobrepostas dos diversos Órgãos do Estado. Sem prejuízo disso, eu
O SR. MARIANO – DEIC – Foi uma proposta do Baleia, que passou para a Constituição.
acho que por meio de nossa Assessoria de Direitos Humanos, não é? A gente pode também
participar de campanhas de conscientização, tudo isso, para este problema.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Não. Projeto de Lei ele não pode criar. (ininteligível). Ele
É um problema complexo, os senhores sabem disso, na Assembleia, não é?
deve ter feito uma indicação ao Governador, sugerindo isso.
O SR. – Mais ou menos.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível) da Polícia foi favorável?
O SR. - Até porque grande parte da violência sexual contra menores vem de dentro dos
lares, pais, padrastos, tio, avô, e o próprio relacionamento familiar, a estrutura familiar já
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – Foi favorável, mas, com amplitude.
O SR. GAETANO VERGINE – DEIC – De treinamento.
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impede a denúncia. É difícil a filha denunciar o pai, não é verdade? Às vezes a mulher também porque depende, depois tem medo.
Nós temos um caso no interior em que a família, houve abuso sexual, o marido até está
preso e a mulher solicitou o ingresso no Programa de Proteção de Testemunha. Está lá, acho
que está saindo agora porque tinha medo que o marido quando saísse viesse lá e matasse
porque existe esse tipo de ameaça.
Ás vezes existe uma cultura um tanto primitiva por parte de uma pequena parcela da
população em que o pai encara a filha como uma propriedade.
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com a Defensoria Pública para que se não houver a decretação da prisão preventiva do acusado que geralmente acontece na maior parte das vezes, mas tem também que entrar com
pedido na Vara de Família de separação de corpos para que o agressor seja retirado, bom,
esse seria um dos lados. O outro lado seria nas escolas e hospitais.
Tendo o conhecimento pela professora ou pelo médico, daí eles terem a quem acionar.
(Ininteligível) o CRAVI, ou seja, algum Órgão da Secretaria da Saúde, ou Secretaria (ininteligível), mas ter um Órgão que eles possam acionar isso eu acho importante.
O SR. – Um Protocolo

O SR. – Infelizmente é assim.
O SR. - De Atendimento.
O SR. – Então, é uma questão complexa e difícil de lidar. E estas coisas não acontecem só
aqui no Brasil, a gente vê mesmo em países que tem um nível de renda melhor e tudo isso,
isso acontece na Europa, nos Estados Unidos. A gente viu aquele caso daquele austríaco que
ficou anos com a filha no porão e tudo isso. Nos Estados Unidos também, volta e meia acontece.
Então, quer dizer, é um tema realmente bastante complexo e que não depende só do
nível de renda das pessoas. Até porque ele está às vezes, disseminado entre diversas classes
sociais. Não é uma coisa só.

A SRA. – (Inaudível).
O SR. – Para que ao menos as pessoas profissionais saibam. Eu acho mais importante
A SRA. – Mas acho que pensa assim, “para onde eu vou?”
O SR. - Mas por onde ela entrar, é encaminhada.
O SR. - Ou ela entra, porque ela só vai ter a porta de entrada

O SR. – Não tem um perfil, é de tal classe, não é.
A SRA. – Ok.
O SR. – Talvez apareça mais aqui quando a vítima é pobre, mas não é só, pelo menos os
registros policiais a maior parte são de vítimas pobres, mas a gente sabe que não é só, os
outros não denunciam por questões de
O SR. – É verdade.
O SR. – Convenção social, imagem, tudo isso, não é?
A SRA. – A Secretaria (inaudível) envia à Promotoria (inaudível), é isso?
O SR. – Ou Defensoria.
A SRA. – Diretamente não há?
O SR. – Não, veja, a gente tem que ver com precisão quais são os papéis. A Secretaria
da Justiça desempenha o papel de articulação do Executivo com o Ministério Público e com
o Poder Judiciário e também com a Defensoria Pública, mas nós não substituímos nenhum
destes Órgãos.

O SR. – Qual será? Ou a Delegacia,
O SR. - Ou o hospital ou a escola. Porque na escola a criança comenta, ou no hospital por
meio de um atendimento médico. Fora destes casos, é pouquíssimo, é esporádico.
O SR. – Gente que vai direto no Ministério Público.
O SR. – Gente que vai direto ao Ministério Público é muito raro. Pode acontecer, mas é
muito raro. A tendência é a pessoa ir à delegacia. Se é para partir para a esfera repressiva,
vamos dizer assim, olhando por um lado mais amplo, vai para a Delegacia que é o primeiro
balcão, daí a Delegacia tem que saber para onde encaminhar e não é só nestes casos dar só
um tratamento policial, vamos dizer, abrir inquérito e tal. Porque geralmente essa vítima e
mesmo a família vai precisar de uma assistência psicológica porque isso gera um trauma.
A SRA. – (Inaudível).
O SR. – É.
A SRA. – (Inaudível) escola ou Delegacia, ou

O SR. – Lógico.
O SR. - Cada um tem suas atribuições e o que a gente faz é essa articulação do Poder
Executivo com o Judiciário, com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, mas cada
um dentro dos seus papéis.
Quando há uma denúncia eu acredito que vá para o Ministério Público, geralmente é a
Polícia quem toma o primeiro conhecimento, da Polícia vai para o Ministério Público que
entra com a ação penal ou arquiva o inquérito se não tiver prova. A Defensoria às vezes tem
também conhecimento por meio da ação que eles tem, pode eventualmente chegar lá também e ela nos encaminha ao CRAVI por meio desse convênio.
Então, o que a gente tem feito é isso, firmar estes convênios com estes Órgãos que tem
atuação perante o Judiciário para que as vítimas sejam encaminhadas. Existe o Pérola Byigton, a Secretaria da

O SR. – Entraria no Protocolo, qualquer porta que ela entre, caiu ali dentro já tem um
encaminhamento e a pessoa é orientada, Não é?
O SR. – Sim. Eu acho que isso é importante, caiu na Delegacia, então o Delegado encaminha seja para o CRAVI, seja para o Pérola Byigton, seja
A SRA. – Tem alguém ali também para olhar psicologicamente, (inaudível)
O SR. – E daí, ou caiu em um hospital, o médico sabe, olha, tem tal lugar que trata desse
tipo de delito, de caso e encaminha a vítima para este lugar. Eu acho isso mais eficiente do
que a gente fazer uma campanha, que é muito difícil é muito difuso.
O SR. – É.

O SR. – Desculpa a minha falta de conhecimento da Área, sou Engenheiro Civil, não sou
Advogado, mas o Tribunal em São Paulo, ele
O SR. - Não tem nenhuma subordinação
O SR. – Não tem, não é?
O SR. – Com relação à Secretaria da Justiça, é absolutamente autônoma. Poder como a
Assembleia.
O SR. – Como a Assembleia, não é?
O SR. – Como a Assembleia. A Secretaria da Justiça não tem nenhuma espécie de ingerência no Tribunal.
A SRA. – (Inaudível).
O SR. – Também.
A SRA. (Inaudível).

O SR. – Para a sociedade, não adiante eu fazer, você pode fazer uma campanha pela televisão, “olha, denuncie”, não adianta isso, porque como acontece no seio da família, acontece com todas as coisas que tem a mesma coisa. Um pai que tem um filho drogado, não quer
dizer que ele vai denunciar. Procura tratar primeiramente o indivíduo, não é verdade?
Então eu acho que são setores que estão engajados nisso, que tem alguma relação com
isso, que precisa ter Protocolo de atendimento para encaminhar para o setor competente.
A gente tem aqui no nível da Secretaria, a gente tem procurado fazer isso, integrar todos
os nossos Programas de Atendimento à Vítima, então temos por excelência, tem o CRAVI, o
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que é também pegar estas pessoas traficadas que eventualmente necessitem de atendimento que passa para o CRAVI.
Tem a Coordenadoria da Diversidade Sexual para o caso de vítimas de homofobia que
haja a necessidade de assistência psicológica, qualquer coisa você encaminha, ou via Comissão à Coordenadoria porque ela tem atendimento adequado, até eventual orientação jurídica. E a Coordenadoria de Políticas para Negros e Indígenas, também para pessoas vítimas
de discriminação racial e que tenha problemas para que tenha orientação por parte dessa
Coordenadoria e se necessário a gente faz o atendimento psicológico. Nosso CRAVI tinha
até oferecido serviço para um desses casos de motoboys que teve envolvimento com a PM, o
CRAVI está atendendo uma das famílias, entendeu?
Então, é você estabelecer um Protocolo de Atendimento, claro que não tem estrutura dentro do CRAVI para atender todos os casos de violência sexual do Estado inteiro. Isso aí teria
que ser

O SR. – É, porque na verdade, foi o Secretário de Saúde que disse, porque quando uma
criança, eu tinha proposto em um dos Projetos que eu fiz no ano passado de uma Comissão
Permanente em São Paulo. Agora, como existe uma Comissão Permanente na Assembleia
Legislativa talvez ela seja o lugar onde a gente possa além dos parlamentares que vão fazer
O SR. – O CRAVI tem quantas unidades?
parte em Defesa da Criança e do Menor, a gente ter um representante da Saúde, da Segurança e pelo menos poder discutir, debater essas ações individualmente já acontecem e até
O SR. – Ele tem uma unidade aqui na Barra Funda e outra no Fórum que também fica
um Protocolo de ações. No caso, uma criança, o que acontece muito hoje é que a criança que na Barra Funda, é centralizado ali, na capital. Então não tem uma estrutura regionalizada e
é abusada, quando acontece, a professora detecta na escola, aí da escola fala para a mãe, também não dá para você fazer com que uma vítima de pedofilia em Andradina se desloque
a mãe leva para a Delegacia, ela conta para a professora, para a diretora, ela conta para a até São Paulo, não é verdade?
mãe, para o Promotor, para o Delegado, para o Escrivão, para o Conselho Tutelar, por fim.
Então, a gente teria que integrar isso à Rede de Saúde.
Tem criança que conta a história 10, 12 vezes e todo mundo se espanta diante dela, ela é
revitimizada várias vezes. Até um Protocolo de Procedimentos para uma denúncia.
O SR. – Desenvolvimento Social e
O SR. – Sim, seria interessante.

O SR. – e Desenvolvimento Social para haver um Protocolo, fazer, não é?
O SR – O (ininteligível) Público é ligado à Secretaria ou não? Não, ao Tribunal de Justiça.

O SR. – Eles sugeriram às Delegacias da Mulher como uma porta de entrada, mas pode
ser um hospital, porque também acontece criança violentada pelo pai dar entrada no hosO SR. – Ao Tribunal de Justiça. E, acho também, não sei se vocês estiveram no Tribunal do
pital até pela condição às vezes física da criança, que ela se encontra. Ou pode ser uma Ministério Público já?
denúncia no Conselho Tutelar, e ter uma Comissão Permanente que possa sempre discutir e
desenvolver este Protocolo.
O SR. – No Ministério Público teve representante na CPI, mas não fomos lá
O SR. – Eu acho que, fora aqui das hipóteses clássicas em que a mãe descobre e vai para
a Delegacia, os locais onde isso pode ser detectado são as escolas e os hospitais. Senão a
mãe descobre e vai e fala, na linguagem popular, “dá queixa” na Polícia. Quando nesses
casos em que a mãe vai diretamente, eu acho que tem dois lados, vamos dizer assim. Nesse
caso em que a mãe ou o pai, geralmente é a mãe, vai diretamente à Delegacia de polícia e
apresenta queixa, vamos dizer assim, o que é preciso? É estabelecer um contato do Delegado

O SR. – Ok. Seria também importante divulgar quando a gente tiver este Protocolo, que a
gente também divulgue o Judiciário para que eles tenham conhecimento e também encaminhe. Eu acho isso importante.
Eu te digo, acho importante como também um maior atendimento por parte, eu falo do
Estado, não o Estado de São Paulo, mas o Estado de maneira geral, a todas as vítimas. Eu
acho que isso ainda falta um pouco. A nossa Constituição de 88 e é natural que assim fosse
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quando foi elaborada ela se preocupou muito com o direito do acusado. Também tinha que
ser assim porque a gente vinha de um regime autoritário, isso era natural até porque você
precisa desenvolver um sistema de garantia de direitos individuais, isso é importante.
Mas a vítima até pouco tempo atrás era tratada um pouco como um personagem secundário no processo penal. Ela começa a ganhar relevo mais recentemente. Até pouco tempo
atrás o direito da vítima era entrar em um processo (ininteligível) para aí obter um direito de
indenização, mas ainda a indenização que era uma condenação criminal que tornava certo o
direito de indenizar, mas não sabia em quanto. Depois você tinha que ir ao Cível para determinar em quanto você tinha que indenizar.
Nisso já houve um avanço (ininteligível) no Código de Processo Penal, o Juiz pode em
alguns casos afixar, o Juiz Penal, a indenização, isso avançou, mas eu acho que as vítimas em
geral ainda precisam por parte do Estado Brasileiro, não digo o Estado de São Paulo, ainda
uma atenção.
A gente tem procurado fazer isso na Secretaria da Justiça na medida dos nossos recursos
em integrar os diversos Programas que nós temos como já expliquei aos senhores, não é? É
o que a gente tem feito, não é?
Aqui tem mais uma estatística de vítima de violência sexual com idade entre 11 e 17
anos, no momento o atendimento de crianças de Janeiro a Outubro foram todas do sexo
feminino na faixa de 11 a 17 anos. Usuários residentes na Zona Leste e Sul, três e três, um na
Zona Central, dois na Oeste e um na Norte.
São poucos, não é? E veja que mesmo aí, tem a maior parte das vítimas quase todas do
sexo feminino, quer dizer, claro que existe vítimas também do sexo masculino, mas aí tem a
questão do preconceito, do estigma, entendeu? Não denuncia.
A SRA. – (Inaudível).
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O SR. – Nessa idade não se mede muito a conseqüência.
O SR. – Nessa idade o sujeito é mais impulsivo, então eu vi, eu sou Promotor de Carreira,
sou Procurador de Justiça, mas grande parte dos réus de roubo tinham menos de 30 anos de
idade, em uma faixa de 70% menos de 30 anos de idade. Com mais de 40, um ou outro.
A SRA. – (Inaudível).
O SR. – Não, ele pode todo tipo de crime ou abandonar, mas o roubo não. Por isso que eu
acho que, em princípio, quer dizer, com o envelhecimento da população brasileira, eu acho
que haverá uma tendência um pouco declinante do crime de roubo por que
A SRA. – Que bom!
O SR. – É, porque, eles podem partir para outro, o tráfico de entorpecente, essas coisas,
mas o roubo a maior parte dos réus de roubos são até 30 anos de idade. Você pode pegar
estatísticas da Secretaria de Segurança que vão dizer isso, agora, neste caso de delito sexual,
não. Por que
A SRA. – Não tem idade, não é?
O SR. – Não! Não tem idade porque isso está ligado ao que os psiquiatras chamam de
fantasia erótica da pessoa, entendeu? E a fantasia erótica não muda, ela acompanha as pessoas da juventude até a velhice. Então, é uma coisa que envolve essa fantasia erótica, então
o sujeito que abusa de criança ele está ligando um pouco a questão do prazer sexual com o
sentimento de poder.

O SR. – Mas a gente percebe que isso é um tabu, não é? A denúncia é um tabu.

O SR. – É verdade!

O SR. – É.

O SR. – Então, isto está dentro da fantasia erótica do indivíduo e é muito difícil você

O SR. – Se você denunciar, o que você pode causar na família, ainda é um problema.
Talvez até pelo fato também de a pessoa se sentir desabrigada porque até um Protocolo
pode ao longo do tempo, não é uma coisa imediata, mas criar uma consciência do cuidado
do Estado de uma maneira geral com a vítima pode ajudar a vir com o tempo uma denúncia
mais aberta, porque também as pessoas tem essa preocupação infelizmente hoje no Brasil.
Eu vou falar, será um problema em minha casa e não tem tratamento psicológico que resolva
depois de acontecido. Ele minimiza, não é?
O SR. - É. Ele minimiza um pouco, embora os psicólogos e psiquiatras afirmem que é um
trauma que fica na vida das pessoas.
O SR. – Eu já encontrei pessoas

O SR. – Foi o Dr. Adauto, um dos psicólogos que participaram das audiências de CPI,
falando um pouco sobre isso, sobre o domínio, do exercício do poder de domínio, que ele
poderia pagar uma prostituta, mas não, é uma coisa que satisfaz a mente do, é doente, a
gente vê que não rasga uma nota de cem, mas não deixa de ser doente.
O SR. – Não, não, não! Mas é uma psicopatia, quer dizer, ligado ao sentido, fantasia não
no sentido vulgar que estou falando, no sentido psicológico. Fantasia quer dizer aquilo que o
sujeito tem idealizado como forma de prazer e é complicado você mudar a fantasia erótica.
O SR. – Nós vamos entrar
O SR. – Tanto que o estuprador tem um certo grau de, tem uma reincidência relativamente elevada também por conta disso.

O SR. - Nem tudo é superado na nossa vida, não é? Não obstante o progresso da Ciência,
nem tudo é superado, e os traumas de violência sexual que muitas vezes a pessoa carrega
O SR. – A gente vai deparar talvez no futuro próximo, já acontece hoje, mas em um grau
para o resto da vida.
muito pequeno que é o cara que tem uma tendência de ter uma (ininteligível), de gostar de
criança e que nunca cometeu o ato e que procura um tratamento psicológico para ajudá-lo a
O SR. – Carrega mesmo. Em algumas palestras que eu já fiz, conversei com pessoas.
vencer isso. Ele nunca cometeu um crime assim, mas ele carrega dentro dele
Acaba a palestra e vem um adulto dizer que foi abusado quando era criança e carrega as
marcas, as mágoas. É, isso é muito difícil.
O SR. – Ele tem a ideia, mas nunca pos em execução.
O SR. – São traumas de difícil superação

O SR. – Ele tem a ideia, mas não a pos em execução e ele quer uma ajuda, ele sabe que
isso é errado. Acontece hoje em um grau muito pequeno, ínfimo, mas quiçá a gente possa
O SR. – A criança, ela tem no pai, no padrasto, no avô,no familiar, a figura da segurança e
chegar neste ponto
quando ela é agredida por aquele que deveria defendê-la, acaba com
A SRA. – É uma (ininteligível).
O SR. – Inverte
O SR. – Inverte, ela perde um pouco o referencial
O SR. – O referencial, perde o chão
O SR. – E há uma revolta muito grande. O pior, a criança ainda fica aquela coisa, ela vai
se revoltar contra quem ela ama, ela não gostaria que aquilo tivesse acontecido. E para o
resto da vida a pessoa fica, porque o meu pai fez aquilo, porque fez aquilo comigo? Porque
ela queria tê-lo para amar, para ter uma boa recordação, queria ter uma família, não é? E
não dependeu dela, isso é o pior, não é?
Ela foi uma vítima, é uma agressão muito, aquilo que fisicamente representa ainda é
muito pequeno diante do que psicologicamente
O SR. – Ah, não! O trauma principal é o psicológico. O físico, claro, também.
O SR. – Mas isso você resolve, repara, mas o psicológico
O SR. – É muito difícil
A SRA. – (Inaudível)
O SR. – Envolve a nossa mente humana ainda é muito complicado, assim como você
mesmo com terapias, tudo isso, você não muda os traços fundamentais de personalidade de
uma pessoa. O psicopata, por exemplo, toda a psiquiatria séria pelo menos, considera o psicopata incurável. Não tem efetivamente cura, não é?
A SRA. – Ele reincide, a qualquer momento
O SR. – Ele reincide porque não tem

O SR. – É uma outra, mas você acha que no Brasil deve ter castração química? Eu falei
não, acho que não. São tantas invariáveis que envolve isto
O SR. – É, eu acho que nos Estados Unidos em alguns Estados eles adotaram isso, mas é
uma coisa
O SR. – Não deixa de ser
O SR. – É uma coisa complicada, não é? Não deixa de ser também a castração química
A SRA. – Uma violência.
O SR. – Uma espécie de violência.
O SR. – Sem contar que quem, é um remédio, é uma injeção? O SUS vai fornecer? Quem
que vai fazer? E para você controlar? Vai a casa dele para saber se ele tomou? Ele tem que ir
tomar em algum lugar?
O SR. – Não, mas é cirurgia, não é? A castração química geralmente
O SR. – Não, mas esta é a física, não é?
O SR. – A física.
O SR. – A química é um remédio em que a pessoa perde a libido.
O SR. – É, essa você não tem como controlar.
O SR. – É, não tem como controlar.
O SR. – Como é que você vai ficar lá vendo

O SR. – Falta um chip, falta alguma coisa ali

O SR. – E tem outra coisa, o crime da pedofilia hoje envolve agenciar pessoas, filmar
O SR. – Infelizmente nem para tudo tem solução, alguns tipos de problemas não tem. O crianças, vender vídeos. A pessoa pode não estar praticando o ato, mas de igual maneira ela
psicopata é isso, ausência de freios morais, o sujeito que, e a gente já viu alguns casos, que
O SR. – É, na internet
o sujeito passou, cumpriu pena. O mais sério foi o “Chico Picadinho”, saiu e foi e retalhou.
Teve aquele “Bandido da Luz Vermelha” que saiu, foi solto e se envolveu em uma briga tamO SR. – Internet, vendendo esse, ela ganha, se beneficia financeiramente de outros que
bém e morreu. Quer dizer, alguns casos que são muito difíceis.
Alguns crimes como, por exemplo, o roubo, a maior parte dos autores de roubo você vai cometem
pegar até os 30 anos de idade você pega 50, 60% dos autores estão nessa faixa etária até
O SR. – É, isso, quer dizer, essa difusão na internet, tudo o mais, eu acho, faz a gente
os 30, 25, fica difícil você, pega, mas caso de roubo com mais de 40, 50 anos é muito difícil.
refletir porque obviamente se isso também é difundido na internet é porque tem público.
Pode existir pontualmente aqui o (ininteligível).
O SR. – Se dá ao fato de maturidade da pessoa?
O SR. – Porque o roubo envolve um risco, quando o sujeito empunha uma arma ele pode
matar. Não, é poder, mas ele pode matar, mas ele pode morrer porque pode haver reação.

O SR. – Ah, sem dúvida!
O SR. – Nós não sabemos a dimensão disso.
O SR. – Mas é mesmo.
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O SR. – Mas eu também não sei se serei Secretário, risos.
Risos.

O SR. – Sim, totalmente.
O SR. – É verdade, risos.
O SR. – Não é verdade? A publicidade moderna está muito ligada a isso.
O SR. - Vamos deixar (ininteligível).
O SR. – Sabe o que (vozes sobrepostas) então?
O SR. – De qualquer forma, essa nossa reunião foi muito agradável, reitero, as portas da
O SR. – E essa difusão de pedofilia na internet, todos nós já ouvimos casos, ouvimos falar, Secretaria estão, estarão sempre abertas aos parlamentares
não é? Casos (ininteligível), eu acho que traz a reflexão sobre o tema, quer dizer, o quanto
isso está difundido. Não até às vezes na prática, mas aquilo que a gente acabou de converO SR. – Obrigado!
sar. Quer dizer, o indivíduo que sente uma, tem uma fantasia erótica a esse respeito, não é
verdade? Mas ele não põe em prática, em execução.
O SR. – Á Assembleia Legislativa, eu acho importante encontro de parlamentares com
representantes do Executivo para troca de ideias porque nenhum dos Poderes tem monopólio.
O SR. – Mas é porque há todo um Mercado. Você vê hoje as meninas, as meninas hoje, as
roupas das crianças são sensuais. Há toda uma cultura infelizmente no Brasil também disso.
O SR. – Ninguém consegue resolver sozinho.
E até, estava conversando isso na Secretaria de Segurança Pública, que a criança vai perdendo os anticorpos para se defender de um abusador, porque as coisas que ele possa falar,
O SR. – Ninguém consegue resolver sozinho, nenhum dos três.
ou que possa fazer para ela não é tão novidade. Ela vê na TV, na novela, não é uma coisa
assim que ele não deveria estar falando ou fazendo isso.
O SR. – É verdade.
O SR. – É, eu acho que, sei lá,
O SR. - Não é só, vamos colocar também o Poder Judiciário, nem o Executivo, nem o
O SR. – Até essa discussão de tabu, com quantos anos uma menina perde a virgindade? Legislativo. Pode ter uma soma de esforços e eu acho muito importante essa troca de ideias,
Treze ou 14 anos? Já se fala disso.
de experiências e há que dessa reunião que fizemos aqui ficou um saldo positivo, eu acho
que essa ideia da gente colocar, de estabelecer um Protocolo de Atendimento é uma ideia
O SR. – Não, eu acho que tem dois
bastante importante que fica e que a gente deve levar adiante integrando os diversos Órgãos
do Estado que tem contato com o problema, escola, hospital, Ministério Público, Judiciário,
O SR. – É cultural, não é?
enfim, e os Órgãos que prestam e que podem prestar assistência para que a gente estabeleça um Sistema de Atendimento às Vítimas em geral e dentro deste Sistema de Atendimento a
O SR. – Não, eu acho que tem, ao meu ver, nós temos dois Movimentos na sociedade Vitima, as vítimas de pedofilia merecem também uma atenção especial.
contemporânea. Primeiro é um certo abreviamento da infância nesse sentido de ter relação
Se um crime de roubo gera traumas, na verdade tanta gente fica (ininteligível) com tudo
sexual cada vez mais cedo. Por outro lado, a gente tem muito adulto infantilizado por conta isso, você imagina esse tipo de
de super proteção de pais e uma série de circunstâncias, quer dizer, o jovem hoje casa muito
mais tarde.
O SR. – Eu fui assaltado, roubaram o carro oficial, risos. Saindo de casa.
Hoje, ninguém vai, a maior parte não casa, uma parcela considerável não casa mais com
20, 22 ou 24 anos, a idade de se casar hoje é 30 anos. Vai ficando na casa dos pais, há esses
O SR. – Esse tipo de crime, não é? Pedofilia, o trauma que gera para o indivíduo, então eu
problemas de segurança também e tal.
acho importante a gente estabelecer de forma orgânica, quer dizer, uma Rede de Atendimento,
Eu quando era pequeno, sei lá, ia para o colégio de ônibus, não ônibus do colégio, mas um Sistema de Atendimento à Vítima com um trabalho em Rede para que a vítima desse crime
ônibus público mesmo, ou às vezes esperava ali na calçada do colégio na saída, hoje, outro possa ser encaminhada ao Órgão Estatal competente, ou às vezes até, algum convênio até
dia eu estava passando ali em frente ao colégio onde estudei e estava pensando nisso, aliás,
acho que hoje ninguém mais, fica todo mundo dentro e tal
O SR. – É verdade
O SR. – É verdade!
O SR. – Por conta dessa história da questão da violência. Isso também, o celular que os
pais ficam ligando, tal, controlando, tudo isso, uma série de coisas que claro aliados à evolução tecnológica, mas que favorece também um pouco a infantilização do adolescente ou o
jovem, do adulto, vamos dizer assim. Então você tem dois momentos que são contraditórios.
O SR. – Tem uma coisa interessante que o Apóstolo Paulo escreveu em que a criança, que
nós precisamos ser adultos quanto aos assuntos, ele usa um termo assim,”não sejam meninos na malícia, na malícia sejam adultos, entendam o que é malícia”, agora a inocência do
menino quanto às coisas da inocência tem que ser preservada, não inverta os papéis, não é?
Na hora de você ser adulto você quer ser criança e não quer ter responsabilidades e na
hora em que você é criança você quer ter a malícia e a gente, a sociedade tem essa inversão
de papéis, não é?
O SR. – Sim. Ela traz esse

O SR. – Convênio particular, não precisa ser necessariamente, mas é importante a gente
estabelecer uma Rede para
O SR. – Até mesmo com as ONGs, não é?
O SR. – Existem ONGs
O SR. – Para as vítimas de crimes dentro dessa Rede de Atendimento às Vítimas, estabelecer um setor para as vítimas de crimes sexuais. Eu acho que o abuso sexual, claro que para
a criança ele é mais traumático, mas para o adulto também não é menos traumático, talvez
um pouco menos, mas não deixa de ser também igualmente traumático.
Então eu acho, claro que cada um com suas especialidades, talvez a criança necessite de
algumas especificidades além dos adultos, mas eu acho que é importante a gente trabalhar
para que a gente construa esse Sistema de Atendimento para as vítimas de crime pelo Estado, digo pelo Estado Brasileiro, não só o Estado de São Paulo.
O SR. – São Paulo acaba repercutindo.

O SR. – E infelizmente, os Meios de Comunicação, tudo acaba contribuindo e fazendo
O SR. – Acaba repercutindo no Brasil.
com que esta cultura infelizmente aconteça de você ter, eu sempre falo isso na palestra, é
comum você ver dois adultos olhando para a menina, quem já não ouviu isso “essa menina
O SR. – Isso é importante, eu acho que será um grande avanço, vários secretários tem
vai dar trabalho quando crescer!”? Porque a roupinha dela já é sensual, porque, não que dito esse mesmo ponto e eu acho que é isto o que vai acontecer. A gente vai colocar, a Depusejam pedófilos, nada, mas a sensualização da criança
tada Beth não pôde estar aqui, ela é a Relatora, mas eu creio que o Relatório vai trazer isso
como uma das sugestões do Governo que acho ser o melhor caminho hoje e a gente tem
O SR. – Hoje a publicidade está muito ligada à erotização, não é verdade?
muitas ações. A própria Secretaria de Saúde tem, o Desenvolvimento Social tem ações, Segurança Pública tem ações, tem delegacias especializadas, apesar de serem poucas, mas exisO SR. – É.
tem e tem as DDMs, Delegacias da Mulher que podem ampliar isso, dos Crimes Cibernéticos,
tem também uma ideia de ter uma delegacia específica porque tem aumentado muito.
O SR. – E também a própria sociedade, a aceitação da pessoa pela aparência, é estatístico, quem é mais bem aparentado, mais bonito, moças, mulheres mais bonitas arrumam
O SR. – Tem, mas
emprego mais facilmente. Isso saiu na Veja uns dois anos atrás
O SR. – Tem, mas não tem subdivisões. Eles querem fazer uma só para este tipo de
O SR. – Sim, sim.
denúncias. Seria um Departamento com quatro delegacias só de crimes, aí seria pedofilia
uma, de crimes financeiros seria outra, tudo pela internet e está melhorando cada vez mais
O SR. – Uma matéria grande, não sei que entrevista que foi, eu li, “ os feios procuram a especialização. Estivemos no DEIC conversando, são ações que quando isso começar a ser
mais empregos” e é uma coisa verdadeira e aliás, quem faz entrevistas são pedagogos ou colocado em uma mesa e com tudo o que já acontece, esse Protocolo vai sair automaticapsicopedagogos, psicólogos, não é? A pessoa vai fazer a entrevista analisa tudo, a aparência, mente porque as ações existem e a capilaridade das escolas, das delegacias e dos hospitais é
como e a é, como se comporta, como se senta. Então, tudo isso passa, então é um incons- o que nós precisamos hoje.
ciente coletivo. Desde cedo tem que ser sensual.
Tendo um Protocolo a coisa vai deslanchar, mas agradeço obrigado Secretário por nos
receber, por esse tempo precioso seu aqui.
O SR. – É, não, eu acho que a gente acaba vivendo, a sociedade contemporânea não só
aqui no Brasil, ela é cada vez mais uma sociedade da aparência, uma sociedade muito mais
O SR. – Bom.
do ter do que do ser.
O SR. - Obrigado. E conte com a gente também enquanto estivermos lá. Risos.
O SR. – Ah, é verdade! Muito mais!
O SR. – É a sociedade do consumo, quer dizer, daquilo que as pessoas podem ter e aquilo
que ela pode aparentar (ininteligível)
O SR. – Exatamente
O SR. – Do que ela tem do que aquilo que ela é efetivamente. É uma tendência da sociedade.

*

*

*

Visita da CPI à Secretaria da Educação em 14 de outubro de 2010
(Transcrição realizada pela empresa BK - Consultoria e Serviços Ltda.)
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Daqui a pouco a Deputada Beth deve estar
chegando. Ela é a relatora da Comissão. Mas, ela chega e vai pegar o bonde andando.

O SR. – Mas Secretário, agradeço por ter nos recebido e espero poder contar então com a
Secretaria, eu não saí candidato e não vou prosseguir, mas a Deputada Beth e outros DepuO SR. - Eu quero apresentar o Felipe, da nossa supervisão de proteção escolar. É um
tados vão pegar ano que vem essa Comissão Permanente e para termos aqui este convite grupo que foi criado aqui em 2009. Esse é um grupo multidisciplinar e tem como escopo
prévio, não serei eu quem vai estar lá, mas tem um representante para a gente poder discutir a proteção realmente do aluno na escola, com as suas questões com a comunidade, com a
questão da violência.
essas coisas, é uma Comissão ( vozes sobrepostas)
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Eu estou explicando tudo isso de maneira muito simples, muito rápida. E agora, nesse
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Essa supervisão é multidisciplinar. E que proano, uma outra ação nossa que teve maior amplitude, foi a criação de um exercício docenfissionais atuam nessa...?
te, chamado Professor Mediador Escolar Comunitário. Isso aconteceu, eles começaram o
exercício agora em junho de 2010 e isso foi feito também utilizando os dados que a gente
O SR.– Então, o Felipe pode explanar melhor essa parte técnica.
recolheu através do ROE e com os diversos contatos que fizemos com as escolas. Então, é
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Em primeiro lugar, Sr. Ricardo, deixe-me um professor da rede que é selecionado para trabalhar as questões de convivência naquela
agradecer a sua recepção, a Carmem por ter agendado e ao Felipe. A Comissão, quando a escola. Ele é professor, o trabalho dele é pedagógico nesse sentido. (ininteligível) com agente
gente fala em CPI, todo mundo pensa, “lá vêm bomba!”. Mas a pedofilia é algo que todos de organização escolar, mas, é um professor que vai se dedicar integralmente as relações de
nós chutamos a bola para o mesmo gol. É algo que somos contra, que é terrível, e que a CPI convivência e em todo impacto que isso tem no currículo como um todo, para a atividade
tem como objetivo de nós entendermos o que tem hoje de mecanismos em todas as Secre- pedagógica da escola em si.
A gente tem nesse momento, 1200 professores no Estado, isso em toda a (ininteligível)
tarias. Fomos à Secretaria de Desenvolvimento Social, de Segurança Pública, Saúde, fomos
no DEIC, ontem fomos à Justiça. E entendendo, eu sei que muitas Secretarias já têm ações das Diretorias de Ensino e eles estão espalhados pelo Estado inteiro. Algumas Diretorias com
que já acontecem, e o que pode ser feito em uma interação entre essas Secretarias. Tem mais, outras com menos. Então, esse tinha um agravante muito citado no nosso trabalho, e
umas ideias que já surgiram ao longo desse tempo. E como o nosso prazo é muito pequeno, naquilo que diz respeito ao tema aqui tratado pela Comissão, o nosso registro de algo que
a gente tem que encerrar a CPI no final do mês, e ao invés de convidarmos ou convocarmos, eventualmente ocorreria, pode acontecer por esses sistemas (ininteligível), é algo ínfimo,
nós estamos visitando Secretarias, batendo papo, vendo o que já existe. As deficiências, que a gente tem de modificação nesse sentido. A maior parte deles é de suspeita que é ocasugestões que os secretários tenham, que nós queremos colocar isso no nosso relatório sionada na própria escola. Então, a escola suspeita que aquele aluno ou aluna possa estar
e sugerir ao Estado. Não precisamos falar de falta de recurso financeiro, que é igual para sofrendo...
todos. Todos nós temos, a partir de nós até as Secretarias. Mas, o que pode ser é ampliar e
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Há alguma estatística? Os tipos de denúncia,
principalmente conhecer o que já existe.
Então, só ressaltando que é tranquilo o nosso bate papo, e as sugestões que vocês tive- os tipos de registros que são dessas ocorrências.
rem, passem para a gente. E as dúvidas, a gente vai tirando e o Felipe vai explicar.
O SR. - Com o ROE. No que diz respeito ao ROE, a gente administra. Ele está sendo
O SR. - Só antes do Felipe, eu queria falar que vai chegar a Valéria, que é nossa coorde- comentado ainda, tem pouco menos de um ano e seis meses. Então, a rede está se apronadora de normas pedagógicas. E nós entendemos essa questão sob o ponto de vista de priando desse esquema ainda. A gente ainda não diz que esse esquema é possível de gerar
três prismas. O primeiro, sob o ponto de vista funcional, da relação com o funcionário, dessa informação estatística. Ainda há uma sub-modificação a fazer. E essa situação é uma situaquestão. A segunda é a da proteção escolar, que a gente vai falar daqui a pouco, e a terceira ção até em questões policiais. A sub-modificação é das maiores. Só que a rede está se aproé a nível pedagógico, de como seria essa temática na mesa dos nossos alunos. (ininteligível). priando ainda no sentido de ver para que servem as informações, os registros.
Existia um temor que está sendo combatido. Com certeza hoje em dia ele é muito menor,
Então, eu quero primeiro fazer uma breve introdução do que é a SPEC, a Supervisão de
Proteção Escolar e Cidadania. Ela foi criada no início de 2009 e é responsável pela criação de que esse registro seria para avaliar a escola, para eventualmente punir um diretor que a
(ininteligível) disso que a gente chama de sistema de proteção escolar. O centro de proteção gestão enfim, está perdendo o controle daquela situação de convivência. Não é esse o nosso
escolar que a gente adota é amplo, então é uma proteção da comunidade como um todo, objetivo.
dos alunos, dos professores, da sociedade, da comunidade escolar como um todo, incluindo
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível) os Srs. os diretores não querem
os pais dos alunos, enfim. Tudo aquilo que outras pessoas fazem, que estão relacionados à
escola. De situações como um todo, que influenciam de uma certa maneira quem está na modificar? Tem esse receio?
nossa rede. E a nossa rede também, por outro lado, tem o impacto da comunidade.
O SR.– É uma das hipóteses. Talvez seja um dos fatores. Não é só esse também. É uma
Nesse sentido, a nossa abordagem, como o próprio nome diz, é sistêmico. Então, a gente
visualiza ações de sistema de proteção escolar como conjunto de ações interligadas, conec- questão cultural também.
tadas, e que o desencadeamento de uma ação tem suas conseqüências nos diversos níveis
O SR. - Exatamente. A escola (ininteligível) o problema.
da administração no âmbito estadual, que é bem amplo. Sejam as diretorias, a gente tem
uma divisão administrativa do Estado, (ininteligível) pela Diretoria de Ensino. Então, como o
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível) quando eu completei o segunsistema de proteção escolar é abordado em todos os níveis dessa administração. Seja regiodo ano de mandato, eu estudei em escola estadual. E as duas escolas que eu estudei ficam
nalmente, seja duplamente nas escolas e nas comunidades que essas escolas terceirizam.
Multidisciplinar, só para explanar essa colocação inicial, a gente tem essa equipe. A super- no bairro que eu moro, e eu moro no bairro que eu nasci. E eu falei, deixa eu dar um pulinho
visora de educação escolar está em um outro compromisso agora. (ininteligível). Eu sou o nas escolas, porque eu conheço o pessoal de lá e deixa eu ver se tem alguma coisa que eu
responsável pelo que a gente chama de compromisso de preventivas da SPEC. A minha for- possa fazer para ajudar. Afinal, um ex-aluno hoje é Deputado. Deixa eu falar com essa diremação é em Direito, e eu também fiz uma pós-graduação em Ciências Políticas. E na nossa tora. E fui lá, e falei. Na época, eu me lembro que estava próximo a eleição de Prefeito, mas
equipe, que acompanha as ações temos psicólogos, temos gente que pertence à rede de eu (ininteligível) Prefeito, sou Deputado Estadual. E eu deixei meu telefone, falei que sou
(ininteligível) de direção de escolas, assistentes sociais, enfim. A composição da nossa equipe ex-aluno, que moro no bairro, e se precisassem de alguma coisa, enfim. Não me ligaram,
ficaram com o pé atrás, com medo de ser alguma coisa. E até hoje eu não consegui ajudar a
não é exclusivamente ligada ao magistério, por assim dizer.
escola que eu estudei.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Entendi. Mas, ligada à Secretaria, sempre.
O SR. - Existe dois lados. A gente chegou a ouvir comentários que escolas estariam
O SR.– Ligada à Secretaria. A coordenação do sistema é diretamente ligada ao Gabine- registrando mais, fazendo adicional de registro. Quer dizer, registrando mais para receber o
te do Secretário. Então, nesse sentido, nossas primeiras ações que a gente colocou na rua, adicional por local de exercício-área, cuja medição é totalmente distinta por (ininteligível) da
foi justamente o que é o tema de proteção escolar. O que a gente está falando sobre essa Fundação (ininteligível).
A partir do momento que a Secretaria implementa uma ação, tem um tempo das pessoas
sensação de insegurança, de indisciplina, enfim, de ocorrências nas escolas, que se vinculam
a proteção dos alunos, das comunidades, enfim, até das (ininteligível) dos prédios, da rede compreenderem qual é o fundo dessa ação, e até em relação à posição do mediador. Enfim,
é uma ação nova aqui da Secretaria, que, por mais que esteja sendo bem avaliada nas escocomo um todo.
Em junho de 2009 nós lançamos um sistema eletrônico chamado ROE, que é a sigla para las, nas Diretorias de Ensino, grande parte do encaminhamento dos números de vaga para
Registro de Ocorrências Escolares, cuja ideia é aproximar a secretaria, o gabinete que é quem mediador, foi com base para estimular. Ou seja, para dizer, esse sistema permite a Secretaria
tema coordenação dessa ação, e também as Secretarias Regionais de Ensino, as Coordena- identificar problemas e propor políticas a partir dele. Então, por exemplo, nesse momento a
dorias de Ensino, seja da Grande São Paulo, seja do Interior ao dia a dia nas escolas nesses gente já identificou naquelas que já registraram certa demanda, e a gente vai estar respondendo a isso com a criação dessa atividade docente...
temas.
Então, a gente fala de proteção escolar, eventualmente de segurança e até de violência, e
O SR.– Alguns dos critérios para locação desse professor mediador, não é só a quantidao que de fato tem acontecido nessas escolas? Então, o sistema eletrônico on line, via internet, e todo diretor de escola está pré-cadastrado, com o CPF dele, ele tem acesso. É sigiloso, de, mas, a natureza de ocorrências que foram registradas no sistema (ininteligível) anterior.
confidencial, então, com o seu CPF que é o nome de usuário e sua senha que você cria para
O SR. - A gente não dá conhecimento estatístico qualitativo para isso, por essas situautilizar, é intransferível. Ele pode franquear esse acesso ao vice-diretor, ao secretário da
escola, e que relate a partir desse sistema as situações de convivência que, enfim... A ideia é ções. A gente tem mais (ininteligível).
que não seja uma situação banal, do dia a dia, que isso em qualquer ambiente de convivênO SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Mas, é um trabalho de leitura?
cia existe. Mas, alguma situação que de alguma maneira perturbe mais do que o esperado o
ambiente escolar.
O SR. - (ininteligível) estatístico? Sim. Com o aprimoramento da ferramenta e a melhor
E isso, pode ser situação das mais variadas. Essa é a (ininteligível) escolar. Pode ser desde
um muro que caiu e isso está representando um ponto de gravidade para aquela escola, para compreensão da rede, como isso funciona, quais são os objetivos, a ideia é que isso acabe
a estrutura. Ou uma invasão, um roubo ao crime patrimonial, (ininteligível).
gerando estatística para a gente.
O SR. - (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Uma das coisas que nós temos percebido em
todas as visitas que nós fazemos é que o caso de pedofilia tem algumas portas de entrada
para que o Poder Público possa tratar. Já que a criminalização não é um assunto nosso, a Lei
é de Brasília, o nosso foco é o tratamento da vítima. Detectar o problema, e como essa criança é atendida em uma Delegacia, como ela é atendida em um Tribunal, como ela é atendida
em um Hospital, e como ela é tratada em uma escola.
E a porta de entrada desses casos no Poder Público acaba sendo a Delegacia de Policia,
que nós já percebemos, é necessário ter um aparato adequado para essa criança, visto que
ela entra em uma Delegacia e é um ambiente completamente diferente do que ela precisa
estar. Revitimizando a criança por nós não termos uma sala adequada. Para isso tem a ideia
de termos as Delegacias da Mulher, com uma sala adequada para atender a criança. Esse é
um ponto.
E o outro, a porta de entrada é o hospital. Porque existem casos terríveis de crianças que
são dilaceradas por ações de pedófilos. Até mesmo o IML acaba sendo encaminhado para a
Delegacia para um exame de Corpo Delito, mas, geralmente o hospital é a segunda porta de
entrada.
Mas, uma outra que eu acho que pode ser uma melhor, é a própria escola. Porque a professora vê o desempenho do aluno, que tem uma queda no desempenho escolar. Se não me
engano, em Catanduva, essa foi uma das maneiras de se perceber. A maneira que a criança
estava na escola, o silêncio... O comportamento da criança é fácil de ser detectado, quando
há um baixo desempenho.

O SR.– Exatamente. Então, essa é uma ação já para entender o que a gente fala, quando
estamos falando de proteção escolar, qual é a realidade entre nossas escolas. Nossas escolas são muito diferentes entre si. Escolas em regiões agrícolas, escolas em regiões ricas em
diversidades, regiões mais pobres, enfim. A nossa variedade é bem grande. E, junto com isso,
a ideia é de oferecer da secretaria e todas as suas administrações regionalizadas, um suporte
a escola. Um suporte a direção e a equipe gestora dessa escola, e como conceder em situações de vulnerabilidade ou de risco para a comunidade escolar.
Então, em uma situação de pedofilia, ás vezes acontece uma situação ou em um roubo,
ou uma invasão, enfim, qualquer tipo de ocorrência. Como aquela escola deve proceder, que
instituições da rede de garantia de direitos, da rede de proteção social procurar. E se esse
acesso a essas instituições está sendo facilitado, está sendo dificultado por alguma razão, se
eles têm esse amparo como eles necessitam.
Então, é justamente no sentido de assessorá-los em quem procurar e quando procurar.
E caso essa demanda não esteja funcionando de maneira adequada, tentar nos diversos
níveis também, melhorar a relação, então, propor medidas de aproximação entre as diversas
instituições e a nossa rede. Com base nisso a gente também produziu materiais destinados
as escolas. Um manual de proteção escolar, uma outra cartilha que chama “Normas Gerais
de Conduta Escolar”, que é uma padronização, dentro do Conselho de escolas, que são as
normas de convivência daquela escola.
Então, o que o Estado fez foi, propomos essa cartilha e distribuímos na rede, que são diretrizes gerais de um padrão na nossa rede estadual, como qualquer padrão do Estado para
O SR. - Nessa linha, a supervisão tem dois projetos que, entendo eu, podem servir como
essas relações de convivência, possibilitando a escola, óbvio, adequar isso as particularida- essa porta de entrada e dar esse atendimento inicial. O primeiro é o próprio professor mediades e as necessidades daquela escola, daquela região, daquela comunidade.
dor, que é treinado também para esse tipo de abordagem.
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isso. Hoje tem campanha semanal anti-fumo na escola. Contra as drogas, as crianças fazem
cartazes sobre isso. Mas, será que a gente fala sobre o crime da pedofilia? Sobre o abuso
O SR.– Essa primeira leva, como eu lhe disse, Deputado, eles foram alocados de acordo sexual para a criança? Há alguma coisa que a professora poderia falar? Há algum plano para
com os registros feitos no ROE. Ou pela quantidade, ou pela natureza dos registros. Obvia- essa formação? Isso vai entrar no currículo, ou pode ser campanha anual? Toda semana se
mente, o nosso objetivo é que a gente tenha em todas as escolas.
falando contra aquilo? Como que isso...?
A segunda medida que foi implantada e começou agora a funcionar, são as equipes
multidisciplinares. Essas equipes são equipes multidisciplinares (como o próprio nome), com
O SR.– Para diminuir a vulnerabilidade das nossas crianças contra essa ameaça, nós tenpsicólogos, assistentes sociais... E são equipes volantes. Ficam ligadas à Diretoria de Ensino, e tamos trabalhar de forma articulada. A Valéria, se puder apresentar o que, do ponto de vista
elas são acionadas para atender especificamente uma escola com uma determinada circuns- pedagógico e da atuação com os professores, com a equipe escolar, tem sido feito.
tância e necessidade. Essa é uma das possibilidades.
Então, nós teríamos aí, uma equipe de profissionais especializados que podem dar o
A SRA. VALÉRIA – EDUCAÇÃO – Nós temos um programa chamado (ininteligível). É
apoio para a escola em uma situação como essa. Isso começou agora em setembro. A gente um programa de trabalho com (ininteligível) todas as questões de sexualidade, e também
acabou de começar, na verdade.
de prevenção a drogas. E esse programa de prevenção também ensina... O Sr. sabe que essa
questão do abuso sexual e da pedofilia é um tema muito complexo para ser trabalhado. Não
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível)?
é um assunto trivial. É um assunto difícil de ser discutido nas escolas. Geralmente há um
tabu em relação a esses temas. O Sr. sabe disso. Ao mesmo tempo em que é um tabu para
O SR.– Não. Essa é a equipe multidisciplinar. É outra coisa.
as pessoas, são coisas que acontecem. Infelizmente estão acontecendo e estão aí na nossa
sociedade.
O SR.– A gente está em um projeto piloto agora, tem 10 Diretorias de Ensino. A gente
Então, esse programa de prevenção é importante porque ele trabalha tanto dentro da
começou em meados de setembro (ininteligível) processo de seleção e de treinamento, e a escola, com materiais específicos, formação de professor, e também na escola da família, que
ideia, como disse o Dr. Guilherme, é justamente essa. Existe, nesse conceito de garantias e é o caminho de a gente chegar na comunidade.
direitos existem uma serie de instituições responsáveis por uma gestão compartilhada da
É muito importante que o nosso professor seja consciente. Inclusive no ano passado nós
vulnerabilidade e do risco, existe a especificidade de cada instituição. Então, tem o lado poli- distribuímos livros que falavam sobre pedofilia. Foi uma coisa muito... até a própria Secrecial da ocorrência, tem o lado de saúde, o lado de educação...
taria ficou preocupada. Mas, nós temos que enviar livros sobre a questão do abuso sexual?
E eu falei que nós temos, sim. Essa é uma questão importante, é um tema que está aí. Os
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Mas, apesar de a gente não ter hoje uma professores têm que se sentir preparados para agirem, porque eles percebem essas questões.
estatística, mas, casos já existiram na rede, imagino. Seja de drogas, de pedofilia...
A gente trabalhou muitos anos em escola. Nós percebemos a modificação dessa criança em
sala de aula.
O SR. – Claro.
E aí, sempre tem lá alguma coisa que você pode investigar. Então, o papel do professor...
O SR.– Nós temos 1200 no Estado, mas, não é por escola, é pelas Delegacias.

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Qual é o protocolo de encaminhamento
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – A Sra. pode me informar qual é o livro? Pode
desses casos? Como se procede? Há algum tipo de convênio com Delegacia local, ou com me enviar?
Ministério Público, ou não? É tratado apenas psicologicamente, dentro da escola. Há uma
continuidade do caso, ou não?
A SRA. VALÉRIA – EDUCAÇÃO – Pode. Nós mandamos um livro chamado “Abuso Sexual e Pedofilia”. É um material que compôs a nossa biblioteca, porque é uma coisa importanO SR.– Nós estamos, nesse momento, criando essa rede com protocolo. Inclusive a Bea- te. Nós temos materiais sobre a prevenção. São vários títulos que eu posso passar...
triz está preparando uma orientação técnica, e essas equipes estão sendo formadas exatamente para dar esse apoio. Porque é difícil. Na verdade, a escola está inserida na comunidaO SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Mas, foi para cada professor?
de, mas, a relação da escola com a comunidade e com os órgãos públicos, Ministério Público,
Secretaria de Saúde, enfim, toda a rede de proteção em volta dela, não é uma coisa padroniA SRA. VALÉRIA – EDUCAÇÃO – Foi para cada sala de leitura que nós temos na rede
zada. Nós não temos um padrão de relacionamento. Algumas escolas estão mais próximas, e pública.
a coisa funciona um pouco melhor, e outras não. São muito (ininteligível).
O SR.– Foi para o acervo técnico.
O SR. - Nesse sentido, como eu dizia? Como existem esses vários lados em uma ocorrência especifica, aquele diretor tem como experiência de vida é de fazer a administração da
A SRA. VALÉRIA – EDUCAÇÃO – E nós temos, todo ano, um Kit que é distribuído para
escola, de fazer a coordenação pedagógica da escola. Mas, em certas situações ele se coloca todos os colégios do ensino fundamental e do ensino médio, que trabalha as questões da
no caso policial. E como ele vai lidar com isso? Não é nem do caráter da pessoa. Então, essas prevenção. E no ano passado, a gente achou por bem também trazer um livro que discuta a
equipes, até justamente com pessoas com outras formações, pessoas que tem conhecimento questão da pedofilia, que é o que está posto na nossa sociedade, infelizmente. A prevenção é
em outras áreas...
geral. Tem vários temas.
E a gente incluiu o ano passado, esse título sobre abuso e pedofilia. Então, é um tema
O SR.– Juntamente com o mediador...
difícil de ser trabalhado, mas, necessário. E os professores são os primeiros agentes que percebem essa notificação, e como esse aluno começa a agir diferente em sala de aula. Então,
O SR.– Que saiba lidar com a saúde. Então, como funciona o sistema de saúde? Isso, ele tem que ser o nosso catalisador dessa informação, para poder informar a direção da
eventualmente, um professor não sabe, o diretor de escola não sabe, mas, dois ou três fun- escola. E também, é importante o trabalho com a comunidade. O aluno, eu acho que nesse
cionários de saúde conhecem. A Polícia, como é que ela se organiza, se estrutura? Isso, even- trabalho de escola da família, esse trabalho de informação é fundamental. Porque infeliztualmente um professor talvez não saiba. Mas, a pessoa ligada ao Sistema de Justiça pode mente o professor vai captar algo que já ocorreu. E o que a gente tem que trabalhar é evitar
conhecer melhor a atribuição do Ministério Público, o Sistema Judiciário.
que isso ocorra.
Esse é um trabalho mais complexo e eu acho que você só faz isso envolvendo a comuniA SRA. VALÉRIA - EDUCAÇÃO – A equipe multidisciplinar é formada por profissionais dade nessa discussão. Então, eu acho que o programa de prevenção é um programa importante para que a gente possa consolidar e trazer essa discussão a tona na escola, utilizar
de psicologia, (ininteligível)?
o professor com apoio da equipe multidisciplinar e com os nossos professores, que estão
O SR.– A gente têm uma avaliação justamente porque a gente está em um projeto piloto atuando nos aspectos contra a violência escolar, contra a violência que acontece na escola.
agora, de testar isso e poder expandir para o resto do Estado. A equipe é mais variada. Mais Esse é o (ininteligível) fundamental para agir, caso necessário. Mas, mais do que isso, envolligada à área de saúde, e na área de saúde temos enfermeiros, psicólogos. Temos baixareis ver a comunidade em uma prevenção. Porque aí é que a gente evita que as coisas possam
em Direito, que é mais ligado ao Sistema de Justiça, Ministério Público, Polícia. Assistente acontecer.
Então, eu posso mandar para os Srs. os títulos que forem em relação à prevenção. Posso
Social. Temos alguns pedagogos também, pessoas que conhecem a rede. Porque não adianta
a gente colocar profissionais que não tem nenhum conhecimento do funcionamento da rede, enviar por e-mail, se vocês tiverem um e-mail disponível. E esses kits são distribuídos. E,
porque também não vai conseguir dialogar com a nossa estrutura. Então, a gente tenta com- além disso, os nossos PCOPs de ciências, porque nós temos 21 Diretorias de Ensino no Estapor de maneira que a gente consiga cobrir o maior leque de competências para fazer essa do todo, o Sr. sabe que nossa capilaridade é imensa. São 5300 escolas. Então, nós temos diretorias regionais que tem uma equipe pedagógica em cada uma dessas 99 Diretorias.
aproximação.
Então, nós temos, além dessas Diretorias e da interlocução com nossa equipe multidisO SR. - E fazer exatamente essa articulação com a Polícia, com a Delegacia, com a Dele- ciplinar, pessoas que estão, que são chamados de professores coordenadores das oficinas
gacia da Mulher, com hospital, enfim. Para que essa criança possa ser amparada e atendida pedagógicas, que são as pessoas que trabalham com a formação e apoio aos professores.
Então, esses professores coordenadores, que a gente chama de PCOP aqui, eles são a
adequadamente.
nossa ponte para trabalhar com os professores sobre a questão de prevenção. Então, eles
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Esse é um dos problemas que nós temos recebem informação conosco para depois poderem apoiar os professores, regionalmente,
hoje, é esse preparo de quem detecta o problema. Existe alguma espécie de informativo, ou em cada uma das 91 Diretorias de Ensino. E nós utilizamos também a nossa rede de (ininteligível).
boletim, ou de ideia para isso? Essa equipe trabalha nisso?
Eu fiz um Projeto de Lei que eu não sei se vai ser aprovado, mas, que dentro de uma escoO SR. - (ininteligível).
la, como você tem o professor que cuida da criança, o pai que, através das APMs, de alguma
forma eu acho que a única maneira de o Estado entrar dentro do lar, tirando os assistentes
A SRA. VALÉRIA – EDUCAÇÃO – Então, não é um trabalho fácil.
sociais que visitam, os agentes, que visitam.
Mas, não é uma coisa que está disseminada em todo Estado. Eu acho que a escola acaba
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Mas, uma pergunta. Uma outra coisa que
sendo o ponto onde o Poder Público tem acesso ao pai. Convive com o filho e conhece o pai.
(ininteligível) eu sei a dificuldade que tem. O pai também não é presente, a mãe também nós notamos. Em outras Secretarias, essa falta de integração, que eu não vejo como uma
não é presente, então, todos os problemas sociais que variam muito, dependendo de onde a culpa, porque é um problema antigo a pedofilia, mas, o combate é muito novo. Nós estamos
entendendo como combater. É crescente. Então, eu acho que até essa falta de integração
pessoa mora.
Mas, alguma ideia existe, no sentido de dar algum tipo de subsídio ao professor, ao acaba sendo natural. Ninguém pensou nisso.
Agora, a CPI tem chegado a essa conclusão. Nós precisamos ter um protocolo de ação e
mestre, para que ele tenha esses anticorpos e possa entender o que acontece com o aluno?
Segundo, alguma palestra informativa para o próprio aluno? Porque eu sei que é uma psico- encaminhamento, que tenha uma interação entre as Secretarias. Que se sente em uma mesa
pedagogia coerente para você poder explicar para a criança o que é e o que não é pedofilia. onde uma Comissão permanente, com representantes das Secretarias que possam discutir
O que é um abuso e o que não é. E também, ao mesmo tempo, utilizando o mecanismo esco- isso.
las, a gente tenha algum tipo de expressão, de informação para os pais.
O SR. – Eu até vou um pouco além, Deputado, porque além das Secretarias, nós temos
Porque eu acho que se a gente tem o pai, o educador e a criança sendo informada nesse
assunto, a gente têm aqui um mecanismo muito poderoso, que a escola representa, para ainda o Ministério Público, que é um trabalho muito importante, envolve Conselho Tutelar
combater. Já que o crime, depois que acontece é... É uma prevenção. Você pode tratar a pre- também...
venção e o pós. A profilaxia e o tratamento.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Eu sei! Porque tem casos que são via Internet.
Porque o crime já existe a Lei para fazer. Mas, quanto maior a prevenção, melhor. Já
pensou? A molecada me preocupa, é quando se fala muito a respeito de educação sexual
O SR. - (ininteligível). Realmente é um trabalho de articulação da comunidade e dos
infantil. A educação sexual infantil, eu já participei de debates, é quando se fala com quantos
anos uma criança deve saber, a escola deve falar, o professor deve falar? A gente fala sobre órgãos públicos em geral.
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O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – É verdade. Essa é a ideia. E há essa disposi- to de processo averiguatório e sindicância. Afastamos imediatamente o funcionário, e imensa
parte dos casos, eu não tenho a estatística aqui, mas, são por demissão do serviço público,
ção da Secretaria nessa participação (ininteligível)?
de modo de que, quando isso chega a Secretaria, as providências são imediatas.
Nós até, em 2009, nós fizemos uma Resolução conjunta. Eu gostaria de deixar uma cópia,
A SRA. VALÉRIA – EDUCAÇÃO – Claro. Até porque, esse trabalho vai nos ajudar a contem outras cópias aqui, se o Sr. quiser levar algumas. Essa Resolução, feita em conjunto com
duzir essas questões que ocorrem nas escolas.
a Segurança Pública e a (ininteligível), ela teve como objetivo uma via rápida para agilizar o
O SR.– Nós já temos hoje, Deputado, condições de ter (o que eu acho que até pouco tempo desfecho desses processos administrativos, exatamente nesses casos de violência física, psinós tínhamos dificuldade) de ter pólos para catalisar essa interlocução com os órgãos, vamos cológica e sexual contra aluno da rede estadual escolar. Além de tráfico de drogas.
Então, com base nessa resolução nós temos um procedimento mais ágil, e conseguimos
dizer assim. Eu acho que a Secretaria está pronta para fazer um trabalho de forma sistêmica
assim, dar uma resposta rápida e...
com os outros órgãos. Nós temos todo o interesse, enfim, para nós é de muito interesse.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – (ininteligível).

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Essa pessoa é encaminhada para algum órgão, então,
quando acontece isso? Ou é demitida?

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Alguns Municípios, por serem cidades pequeO SR. - (ininteligível) nós temos aqui, primeiro, obviamente tem um representação criminas, eu já vi em algumas palestras que a gente foi fazer no Interior, de que existem grupos
de trabalho muito mais evoluídos que esses da Capital. Então, quando eu falo pequena, é o nal, quando normalmente é o caso, como em todas as providências com os demais órgãos. E
também, como âmbito interno, a gente processa isso como...
Delegado, o Promotor de Justiça e os Diretores da escola. E a coisa anda bem.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Por exemplo, a gente já teve protocolo que
O SR.– Para começar, a articulação já existe. Nos grandes centros é um pouco mais difícil.
juntou Secretaria da Casa Civil, Educação, Segurança Pública e Procurador Geral (ininteligíMas, a Secretaria, volto a dizer, a Secretaria tem todo o interesse em participar disso.
vel). Primeiro passo em relação ao funcionário, certo?
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Certo. E a escola, anualmente ser aberta
O SR. (NÃO IDENTIFICADO) - EDUCAÇÃO – Sim, em relação a funcionário. Nesse caso,
para essa discussão? É possível isso? Tem algumas Secretarias que a gente passa, que alguns
(ininteligível) falam que, sendo bem francos, será mais um trabalho que eles vão ter, e que é a gente tem uma resposta rápida.
melhor tentar um caminho menos burocrático. Mas, vocês acham que existe essa possibilidaA SRA. BETH SAHÃO – PT – A gente também ouviu muito isso. A demora que acontece
de de a escola, anualmente, uma vez por ano ter uma grande campanha, ter uma espécie de
(ininteligível).
um congresso onde os professores participem, os pais sejam convidados. Pode ser um dia, no
sábado, onde os alunos participem?
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Aí, imagina que um professor percebe uma
criança
com baixo desempenho escolar, acaba a aula, vai bater um papo, e em muitos casos
A SRA. VALÉRIA – EDUCAÇÃO – Claro. A Escola da Família.
a criança se abre para o professor e não conta em casa. Se nós temos um protocolo, o que
acontece hoje?
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – A Escola da Família já existe.
Tem casos assim, ele conta para o professor. O professor leva a criança para o diretor, e
O SR.– Sim, mas, nós podemos usar essa estrutura da Escola da Família, usando toda a conta para a diretora. A diretora chama a mãe, e conta para a mãe. Chega à Delegacia, ela
nossa capilaridade, nós podemos fazer. Acho uma ótima ideia, eventualmente fazer um dia conta para o Delegado. Chega ao hospital, tem que contar para o hospital. Tem que contar
para o escrivão. Tem que...
por ano, de discussões, reflexões, articulação.
Teria que ser uma coisa, um protocolo rápido, porque é uma tortura. Mas, isso aqui já é
um
passo fantástico.
O SR. (NÃO IDENTIFICADO) - EDUCAÇÃO – A gente até tem, em relação a esse posicionamento escolar, a gente tem uma rotina prevista, que a gente ainda não realizou a priO SR.– O importante é que imediatamente esse funcionário, seja professor, diretor, funmeira. Que aí é em um nível mais... Não seria na escola. Seria com os nossos (ininteligível),
cionário,
é afastado do convívio escolar até que haja o (ininteligível) da questão. O que nore seriam seminários temáticos. Justamente temas relacionados à proteção escolar, nessa
malmente
redunda até em demissão do serviço público.
amplitude que eu estava colocando há pouco. Realizar um seminário, e também convidar
especialistas (ininteligível) uma publicação naquele tema. A gente já pensou nisso. A ideia
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – A Assembleia Legislativa votou esse ano na
seria fazer um seminário a cada seis meses. O tema desse semestre vai ser isso, então, procucriação
de uma Comissão permanente, que vai discutir os casos. O Deputado Donisete Braga
ra universidade, procura...
que aprovou. Então, eu acho que a partir do próximo ano, esse assunto vai estar em maior
evidência dentro da Casa. Porque fora a CPI, que demorou quase três anos para a gente conO SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – (ininteligível) e isso acontece com todo
seguir instalar na Assembleia Legislativa, você não tem um outro mecanismo que tem a força
mundo. Quando a gente discute isso em uma mesa, é um problema sério. Mas, se você conde uma Comissão para você poder conversar com secretários, mesmo assim, ainda pode ser
seguir fazer com que o pai e principalmente o educador, ele tenha um pouco de contato com
difícil.
o que é essa realidade.
Eu creio que a Assembleia Legislativa pode ser esse pólo, de fazer convites a representanCom o que é uma criança abusada, sexualmente. Hostilizada, escravizada. Se ele der uma
tes das diversas Secretarias, rente a uma Comissão permanente, discutindo casos, formulanolhadinha, se ele puder ver um pouco a realidade da família, o que acontece com a família,
do protocolos, estabelecendo procedimentos e apresentando para a sociedade uma resposta.
posto que as maiorias dos casos acontecem dentro do lar. E se ele puder ter contato com
Porque depois que foi feita a Lei que criminalizou o estupro, de vulnerável até, agora de
alguns adultos, que foram abusados na infância, e ele entender que tipo de mal... Aliás, ele
vários enquadramentos na Lei e tudo, parece que foi uma resposta. Mas, não foi.
vai ver que não só na violência sexual, mas, na violência como um todo, que tipo de sequela
Não adianta a gente ter uma Lei, que colocaram na cadeia, porque o problema continua
que isso traz para o resto da vida, eu acho que isso vai despertar. Eu imagino que sejam difi- em casa. Aliás, o abuso sexual é pequeno perto da seqüela. A seqüela que fica na criança,
culdades que a própria Secretaria tem, até porque na Assembleia Legislativa, os quatro anos a seqüela da falta de tratamento. E o pior é que a mídia está preocupada em mostrar o
que eu estive, são quatro anos em que se bate nessa mesma tecla, que o salário do professor pedófilo que foi preso. Mas, isso não minimiza a dor daquela criança. Então, um trabalho
é baixo.
psicológico precisa ser feito. A Saúde Pública tem que ter uma ação rápida junto a essas
E a gente sabe que é verdade. A dificuldade do Estado em manter um nível alto, as dis- famílias, talvez até mesmo a escola. É claro que, eu sei que não é possível isso, mas, quando
cussões são longas. Eu imagino que possa até haver uma falta de motivação, o que eu acho eu era garoto (eu estudei em dois colégios públicos)... Um dia eu falei isso na Comissão e a
perfeitamente natural. Porque não tem vocação, não tem sonho que subsista a falta de fei- Maria Lúcia Prandi queria me matar, na Comissão de Educação, porque eu fui da Comissão
jão. O feijão tem que andar junto com o sonho.
de Educação. Mas, na minha época, tinha dentista dentro da escola. Eu tratei dente dentro
Mas, eu entendo que essas conscientizações, seminários, eles acabam despertando um da escola. E quando eu falei sobre ter psicólogo, ela falou que ia onerar o Estado.
pouco mais o educador nessa necessidade, de trazer dentro. É claro que a batalha da gente
Eu sei que é uma dificuldade. Quando se fala em investimento, todo mundo quer botar
é melhorar a condição do professor (ininteligível). E se os pais se conscientizam, eles fazem prioridades, nesse meio. Mas, as escolas têm psicopedagogos, eu creio. Ou até nas próprias
parte disso, tem ideia do tipo de mal que ele está causando. Eu acho que isso vai ser um Delegacias de Ensino. Não há um psicopedagogo permanente?
avanço muito grande. E eu acredito que a escola e a educação é o ponto principal, porque
é o único lugar que nós temos, que você pode fazer as duas coisas. A Delegacia só pode
A SRA. VALÉRIA – EDUCAÇÃO – Como havia nas escolas antigamente, não. É equipe
detectar o problema. O hospital só recebe o problema. A Delegacia também recebe. Mas, a multidisciplinar.
prevenção, só a escola, só a educação pode fazer.
E são casos muito tristes. Quando eu vi as coisas que vieram pelo Senado, e comecei a
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Ou que pelo menos essa criança, detectado o
tomar contato com os casos, é muito triste. Quando você vê os casos do Pérola Byington, assunto, a coisa vindo à tona, tem Delegacia, tem Saúde Pública, será que a escola pode ou
as estatísticas, quando você vê uma criança de cinco anos ter que fazer uma reconstituição não? Ela apenas encaminha para um tratamento via saúde?
vaginal, é muito triste. São coisas monstruosas o que se faz... No DEIC, nós fomos lá ao DEIC
e me contaram de um caso de um vídeo de um pai que penetrava a filha com o dedo, recém
O SR.– O que acontece, Deputado, é que essa equipe, que é volante, vai à escola. Assim
nascida, era um bebê, para vender a imagem na Internet, e foi pego na Delegacia de Crimes que acionada essa equipe vai à escola para dar o atendimento, dar o apoio, fazer o acompaCibernéticos. Então, você tem que... São monstros. São coisas que você não imagina que um nhamento. A ideia é essa.
ser humano seja capaz de fazer.
Às vezes você fala assim, que é bom você ver para poder se despertar. Depois que você
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Entendi. E no caso, essa equipe poderia encavê, você fala que não era bom nem ter visto. Era bom não ter visto o vídeo, era bom não ter minhar para um serviço específico do Estado, (ininteligível)?
ficado nem sabendo do caso.
O SR.– E hoje em dia, estamos todos expostos.

*

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Sim. A Internet popularizou o crime.

TUMULTO
*

*

*

*

*

*

*

*

TUMULTO
*

*

O SR.– Em uma questão de urgência...
*

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Não é objeto da Secretaria de Educação?

O SR.– Não é a demanda de um atendimento psicológico (ininteligível) o Estado.
O SR.– E então, Deputado, eu também queria fazer um brevíssimo relato aqui, do que nós
temos feito, do ponto de vista funcional.
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Claro. Inclusive com centros de referência,
Lamentavelmente, não são casos muito numerosos, graças a Deus, mas, nós temos casos talvez. Com um número de associações que trabalham com (ininteligível).
de funcionárias da Secretaria que estão envolvidos nessas práticas. E nesses casos, nós
temos, invariavelmente, assim que houve a suspeita, determinada a abertura de procedimenA SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu acho que as próprias Universidades.
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O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Foi falado isso pela (ininteligível).
A SRA. BETH SAHÃO – PT – Porque as Universidades têm um atendimento psicológico
gratuito. Quase todas elas têm. Então, eu acho que fazer essa ponte é muito importante.
O SR.– Por isso, Deputado, exatamente nesse sentido que com as equipes, e com o professor mediador, e com essa integração, é que nós achamos que estamos em um momento
muito propício para ter todo mundo trabalhando junto nessa missão. Sociedade civil, comunidade, os pais, Ministério Público, Polícia, enfim. Porque agora nós temos como fazer essa
abordagem de acompanhar, ajudar, enfim, dar realmente o apoio à escola.
Nós não podemos exigir da escola ou do professor, que ele saiba como lidar com o tráfico
de drogas, com o usuário de drogas, com o pedófilo.

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO 3pUROD %\LQJWRQ
'UH]HWW

9LROrQFLDVH[XDO
GDGRVHSLGHPLROyJLFRVDQXDLV

PLOK}HVGHFULPHVVH[XDLVHPWRGRRPXQGR

)RQWH %HHEH '.-0LVV 6WDWH$VVRF

PLOHVWXSURVFRPYLROrQFLDItVLFDQRV(8$

)RQWH 19&&957 5DSHLQ $PHULFD

PLOFDVRVGHDEXVRVH[XDOFRQWUDFULDQoDVDPHULFDQDV
)RQWH 0XUDP' HW DO 2EVWHW*\QHFRO&OLQ1RUWK $P

A SRA. BETH SAHÃO – PT – (ininteligível).

PLOHVWXSURVFRPSHQHWUDomRYDJLQDOHVWLPDGRVHP6mR3DXOR
)RQWH 'UH]HWW - &RPSUHHQGHQGRDYLROrQFLDVH[XDO3DFWR6mR3DXOR

O SR. (NÃO IDENTIFICADO) - EDUCAÇÃO – Pois é. Não dá para exigir isso.

FULPHVVH[XDLVHPWRGRRPXQGR

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Mas, se a equipe pode detectar o problema,
acompanhar, e ter um protocolo encaminhado...

KRUD

 HVWXSURVQRV(8$
 FDVRVGHDEXVRVH[XDOFRQWUDFULDQoDVQRV(8$
 HVWXSURVHP6mR3DXOR

O SR.– Tendo um protocolo e tendo articulação com os demais órgãos, nós temos condições de dar encaminhamento.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – E aí a gente chega até a base, certo?
O SR.– A abordagem que a gente fala, principalmente dessa rede de garantias, de (ininteligível) social, é muito importante que se tenha que você não repassa o problema, você
compartilha o problema. Porque a primeira ideia que pode aparecer, inclusive em qualquer
trabalho é, tem a situação, eu vou encaminhar para esse setor, (ininteligível).
(ininteligível) da educação, ele vai ser sempre da educação. Ele pode estar sendo atendido
pela saúde, (ininteligível).

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO 3pUROD %\LQJWRQ
'UH]HWW

([SORUDomRVH[XDOGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHV
DOJXQVDVSHFWRVVREUHDPDJQLWXGHGDH[SORUDomRVH[XDO

O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Mas, vai ter que estar sempre acompanhando. Deixa eu fazer uma pergunta boba, mas, pertinente.
Qual o risco de que, vindo o novo Secretário, a gente sabe que mudança política, todos
esses projetos (ininteligível). O que pode acontecer?

)HQ{PHQRFRQFRPLWDQWHH UHWURDOLPHQWDGRSHORWXULVPRVH[XDO
%RJRWiDPLOFULDQoDVHDGROHVFHQWHV9HQH]XHODPLOFDVRV
&HUFDGHDSUHVHQWDPGRHQoDVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVtYHLV

O SR.– É o obvio. Não sabemos quem será. Mas, isso eu acho que é uma necessidade tão
premente da gente, que eu acho muito difícil que alguém não se sensibilize.

$SUR[LPDGDPHQWHWHPPHQRVGHDQRVGHLGDGH

A SRA. BETH SAHÃO – PT – E se esse protocolo for confirmado antes da mudança, tem
alguma garantia? Esse protocolo que vocês estão propondo, de intenções (ininteligível) das
Secretarias?
O SR. - Não seria ruim. Mas, eu confesso a Sra. que eu não vejo absolutamente nenhuma
hipótese de isso ser abandonado, ou esquecido, ou negligenciado. Não há a menor dúvida
de que é indispensável. Nós hoje, não temos mais condições, dada a impermeabilidade da
escola com a sociedade, não temos mais condições de simplesmente colocar nossos alunos
nas salas de aula, treinar nosso professor, dar nosso currículo. Isso é muito importante, mas,
infelizmente não é mais o suficiente. Então, eu não acredito que isso aconteça, obviamente
em um ano. (ininteligível) resposta garantida. Essa é a (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Mas, que bom. Acho que deu para a gente
ter uma boa ideia do que acontece nas escolas.
A SRA. BETH SAHÃO – PT – E também perceber as necessidades, que acho que todas as
Secretarias que nós passamos, precisam de mais protocolos (ininteligível).

$EXVRVH[XDOSUHFHGHGRVFDVRVGHOHVSRULQFHVWR
LQJUHVVDPQDSURVWLWXLomRDQWHVGRVDQRVGHLGDGH
)RQWHV
81,&() /$&" &ODUDPXQW & 81,&()" )81'$,&,&,6)(0

'LVWULEXLomRDQXDOGRVFDVRVQRYRVGHYLROrQFLDVH[XDO
 

FULDQoDV
 

O SR. - (ininteligível) o que nós estamos aqui apresentando aos senhores. Não achamos
que seja o suficiente...
O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Não, até porque tem coisas que vão além da
Secretaria.

 

DGROHVFHQWHV
 

DGXOWDV

O SR.– Exatamente. Nós só estamos apresentando aqui as nossas ações porque talvez
isso facilite o trabalho desse diagnóstico, e porque nós sabemos que isso, certamente facilitará essa integração. Então, o protocolo é ótimo e será muito bem vindo.

*

 



O SR. PRESIDENTE JOSE BRUNO - DEM – Muito obrigado.
*
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9DFLQDDQWLKHSDWLWH%

LPSDFWRVRFLDOHGDQRSVLFROyJLFR

 LPXQL]DomRDWLYD
DGXOWRVHDGROHVFHQWHV
FULDQoDV

JUDYLGH]GHFRUUHQWHGDYLROrQFLDVH[XDO

,0 GHOWyLGH
GRVHV
,0 YDVWRODWHUDO GRVHV

HQWUDGDHPHVHV
HQWUDGDHPHVHV

GRVHHPPLOLOLWURVRXPLFURJUDPDVFRQIRUPHIDEULFDQWH

)RQWH
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&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ

'RHQoDVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVtYHLV

1~FOHR$965HVXOWDGRV3ULQFLSDLV
(VWLPDWLYDVSDUDRSHUtRGRGH± 

DVSHFWRVUHODWLYRVjVVLWXDo}HVGHYLROrQFLDVH[XDO

LQFLGrQFLDHSUHYDOrQFLDHOHYDGDV D 
)RQWH -HQQ\&HWDO 1(QJO-0HG

3URILOD[LDGH'67HGDKHSDWLWH%JDUDQWLGDSDUD DWHQGLPHQWRV

ULVFRGHLQIHFomRSHOR+,9HQWUHH
)RQWH 'UH]HWWHWDO5%*2

ULVFRGH'67GXDVYH]HVPDLRUSDUDJHVWDQWHV
)RQWH 6DWLQ$-HWDO$P-2EVWHW*\QHFRO

(VWLPDWLYDGH LQIHFo}HVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVtYHLVHYLWDGDV

YXOQHUDELOLGDGHGHFULDQoDVSHODLPDWXULGDGHDQDW{PLFDHILVLROyJLFDJHQLWDO
)RQWH 'UH]HWW-&RPXQLFDFLRQHV

LPSDFWRVREUHDVD~GHVH[XDOUHSURGXWLYDHPHQWDO
)RQWH %HHEH'.-0LVV6WDWH$VVRF



)RQWH
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

'UH]HWW-
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

'RHQoDVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVtYHLVQmRYLUDLV

3URILOD[LDGDLQIHFomRSHOR+,9

HVTXHPDGHDGPLQLVWUDomRSDUDPXOKHUHVDGXOWDVHDGROHVFHQWHVFRPSHVR!.JQmRJHVWDQWHV

HVTXHPDGHDGPLQLVWUDomRGHDQWLUHWURYLUDLVSDUDPXOKHUHVDGXOWDVHDGROHVFHQWHVFRPSHVR!.J

3HQLFLOLQD*%HQ]DWLQD
 VtILOLV

8,

,0

GRVH~QLFD

2IOR[DFLQD
 JRQRUUpLD

PJ

92

GRVH~QLFD

J

92

FDGDKRUDV

VHPDQDV

92

FDGDKRUDV

VHPDQDV

%,29,5 FRPSULPLGR92FDGDKRUDV

GRVH~QLFD

/RSLQDYLU /39  5LWRQDYLU 579

0HWURQLGD]RO
 WULFRPRQtDVH

92

/DPLYXGLQD 7& 
 PJ

$]LWURPLFLQD
 FODPLGtDVHHFDQFURPROH

=LGRYXGLQD $=7
 PJ

J

)RQWH
0LQLVWpULRGD6D~GH 3UHYHQomRH7UDWDPHQWRGRV$JUDYRV5HVXOWDQWHVGD9LROrQFLD6H[XDO

92

GRVH~QLFD

 PJ/39PJ579

92

FDGDKRUDV

VHPDQDV

.$/(75$ FRPSULPLGRV92FDGDKRUDV
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$QWLFRQFHSomRGHHPHUJrQFLD

HVTXHPDGHDGPLQLVWUDomRGHDQWLUHWURYLUDLVSDUDFULDQoDVHDGROHVFHQWHVFRPSHVR.J

HVWLPDWLYDGHFDVRVHYLWDGRVGHJUDYLGH]HQWUHRFRUUrQFLDV
FRPH[SRVLomR~QLFDVHJXQGRWHPSRGHDGPLQLVWUDomR
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=LGRYXGLQD $=7
 ±

PJP

92

FDGDKRUDV

VHPDQDV













/DPLYXGLQD 7& 
 PJ.J

92

FDGDKRUDV

VHPDQDV







/RSLQDYLU /39  5LWRQDYLU 579



 DPJ.JGH/39
 DPJ.JGH579

92
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KV
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'UH]HWW-'HO3R]R( ,3$6/D3D]" :RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ 7KH/DQFHW  

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ

4XLPLRSURILOD[LDDQWLUHWURYLUDO

1~FOHR$965HVXOWDGRV3ULQFLSDLV
(VWLPDWLYDVSDUDRSHUtRGRGH± 

UHVXOWDGRVGHHVWXGRPXOWLFrQFWULFR

VRURFRQYHUVmR
VLP

WRWDO

QmR

Q



Q























$QWLFRQFHSomRGH(PHUJrQFLDJDUDQWLGDSDUD DWHQGLPHQWRV

JUXSRGHHVWXGR
FRPTXLPLRSURILOD[LD

JUXSRFRQWUROH
VHPTXLPLRSURILOD[LD

3URYD([DWDGH)LVKHU

(VWLPDWLYDGHJHVWDo}HVGHFRUUHQWHVGHYLROrQFLDVH[XDOHYLWDGDV

S 



)RQWH
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

)RQWH
'UH]HWW- ,9&RQIHUrQFLD,QWHUQDFLRQDOVREUH+,9HP0XOKHUHV5LRGH-DQHLUR

'UH]HWW-
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ

9LROrQFLDVH[XDOHJUDYLGH]

1~FOHR$965HVXOWDGRV3ULQFLSDLV
(VWLPDWLYDVSDUDRSHUtRGRGH± 

HVWLPDWLYDVDWXDLV

3URILOD[LDGDLQIHFomRSHOR+,9JDUDQWLGDSDUD DWHQGLPHQWRV

DPDLRULDGDVPXOKHUHVTXHVRIUHYLROrQFLDVH[XDOHQFRQWUDVHHPLGDGHUHSURGXWLYD
)RQWH 'UH]HWW-HWDO 5HYLVWDGR&HQWURGH5HIHUrQFLD

HVWLPDWLYDGHJUDYLGH]HQWUHHSRUH[SRVLomRDOHDWyULD

(VWLPDWLYDGH LQIHFo}HVSHOR+,9HYLWDGDV

)RQWH /DWKURSH($-2EVWHW*\QHFRO1HRQDWDO1XUV

DGDVPXOKHUHVH[SRVWDVUHFHEHPDQWLFRQFHSomRGHHPHUJrQFLD
)RQWH &DEDOOHUR0HWDO )(%5$6*2



)RQWH
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

'UH]HWW-
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

$QWLFRQFHSomRGHHPHUJrQFLD

9LROrQFLDVH[XDOHJUDYLGH]

HVTXHPDVHUHJLPHVGHDGPLQLVWUDomR

SURJHVWiJHQRVH[FOXVLYRV

'HFUHWR/HLDUWLJRGR&yGLJR3HQDOEUDVLOHLURGHGHGH]HPEURGH

PJGHOHYRQRUJHVWUHO

 $(FRPPJGHOHYRQRUJHVWUHO
FSV92FDGDKRUDVSRUGLDRXFSV92GRVH~QLFD

WRWDOGHFSV

QmRVHSXQHRDERUWRSUDWLFDGRSRUPpGLFR

 $(FRPPJGHOHYRQRUJHVWUHO
FS92GRVH~QLFD

UHJLPHGH<X]SH

WRWDOGHFSV

JGHHWLQLOHVWUDGLROHPJGHOHYRQRUJHVWUHO

 $+2&FRPu JGHHWLQLOHVWUDGLROHu JGHOHYRQRUJHVWUHO
FSV92FDGDKRUDVSRUGLD

,± VHQmRKi RXWURPHLRGHVDOYDUDYLGDGDJHVWDQWH
,,² VHDJUDYLGH]UHVXOWDGHHVWXSURHRDERUWRp SUHFHGLGRGHFRQVHQWLPHQWR
GDJHVWDQWHRXTXDQGRLQFDSD]GHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDO

WRWDOGHFSV

 $+2&FRPu JGHHWLQLOHVWUDGLROHu JGHOHYRQRUJHVWUHO
FSV92FDGDKRUDVSRUGLD

WRWDOGHFSV

)RQWHV
)D~QGHV$HWDO *\QHFRO2EVWHW" 0LQLVWpULRGD6D~GH 3UHYHQomRHWUDWDPHQWRGRVDJUDYRVUHVXOWDQWHVGDYLROrQFLDVH[XDO%UDVtOLD

)RQWHV
2OLYHLUD- &yGLJR3HQDO" 7RUUHV-+5 $VSHFWRVMXUtGLFRGDYLROrQFLDVH[XDO0LQLVWpULRGD6D~GH
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TXDOLGDGHGDDWHQomR

5HDOL]DomRGHDERUWRVSRUJUDYLGH]GHFRUUHQWHGHYLROrQFLDVH[XDO

 QmRID]HPDSURILOD[LD GDJUDYLGH]LQGHVHMDGD
DOHJDomRSRUIDOWDGRPHGLFDPHQWR

 GRVFDVRVHQWUHFULDQoDVHDGROHVFHQWHV

 QmRID]HPDSURILOD[LDGDVGRHQoDVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVtYHLV
DOHJDomRSRUIDOWDGRPHGLFDPHQWR

1HQKXPD FRPSOLFDomRUHOHYDQWHUHJLVWUDGDHPDQRV

 QmRID]HPDSURILOD[LDGDKHSDWLWH%
DOHJDomRSRUIDOWDGRPHGLFDPHQWR

&XPSULPHQWRGDPHWDGHJDUDQWLURDERUWRHPFRQGLo}HVVHJXUDV

 QmRID]HPDSURILOD[LDGDLQIHFomRSHOR+,9
DOHJDomRSRUIDOWDGRPHGLFDPHQWR



)RQWH
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

'UH]HWW-
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
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'UH]HWW

+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ

$WHQGLPHQWRjVVLWXDo}HVGHYLROrQFLDVH[XDO

1~FOHR$965HVXOWDGRV3ULQFLSDLV
(VWLPDWLYDVSDUDRSHUtRGRGH± 

TXDOLGDGHGDDWHQomR

 QmRID]HPFROHWDGHPDWHULDOSDUDLGHQWLILFDURDXWRUGDYLROrQFLD

(IHWLYDomRGH FRPXQLFDo}HVGHRFRUUrQFLDV

DOHJDomRSRUIDOWDGHPDWHULDOSDUDDFROHWD

(PFULDQoDVHDGROHVFHQWHVPHQRUHVGHDQRVGHLGDGHDVXVSHLWDRX
FRQILUPDomRGHDEXVRVH[XDOGHYHREULJDWRULDPHQWH VHUFRPXQLFDGDDR&RQVHOKR
7XWHODURXD 9DUDGD,QIkQFLDHGD-XYHQWXGHVHPSUHMXt]RGHRXWUDVPHGLGDV
OHJDLVFRQIRUPHDUWLJRGR(VWDWXWRGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWH (&$ /HL1
GHGHMXOKRGH

 QmRID]HPVHJXLPHQWRFRPWHVWH$QWL+,9
DOHJDomRGHVFRQKHFLGD

 QmRUHDOL]DPDFRPSDQKDPHQWRDSyVDWHQGLPHQWRGHXUJrQFLD
DOHJDomRGHVFRQKHFLGD

 QmRLQIRUPDPDPXOKHUVREUHRGLUHLWRDRDERUWDPHQWROHJDO
DOHJDomRSRUIDOWDGHFDSDFLWDomRGRVSURILVVLRQDLV



)RQWH
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

)RQWH
)D~QGHV$HWDO &HPLFDPS
'UH]HWW-
&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

$WHQGLPHQWRjVVLWXDo}HVGHYLROrQFLDVH[XDO
TXDOLGDGHGDDWHQomR

QmRVDEHP LQIRUPDUVHWHPDOJXPVHUYLoRTXHUHDOL]HRDERUWDPHQWR
UHFXVDUDPLQIRUPDUVHFRQWDPFRPVHUYLoRGHDERUWDPHQWR
GHFODUDUDPTXHQmRUHDOL]DP RDERUWDPHQWR
GHFODUDUDPTXHLQFOXHP DDWHQomRDRDERUWDPHQWRQRDWHQGLPHQWR
$SHQDV  GHVVHV PXQLFtSLRV  GR WRWDO UHDOL]DUDP DOJXP DERUWDPHQWR SRU
JUDYLGH]GHFRUUHQWHGHHVWXSURQRV~OWLPRVPHVHV

TXDOLGDGHGHDWHQomR
HPVLWXDo}HV
GHYLROrQFLDVH[XDO

)RQWH
)D~QGHV$HWDO &HPLFDPS

&HQWURGH5HIHUrQFLDGD6D~GHGD0XOKHU
+RVSLWDO3pUROD%\LQJWRQ
'UH]HWW

$WHQGLPHQWRjVVLWXDo}HVGHYLROrQFLDVH[XDO
PXQLFtSLRVEUDVLOHLURVTXHGHFODUDPFRQWDUFRPVHUYLoRGHDWHQomRDRVFDVRVGHYLROrQFLDVH[XDO

PXQLFtSLRV  FRPPDLVGHPLOKDELWDQWHV
PXQLFtSLRV  FRPPHQRVGHPLOKDELWDQWHV

RTXHHVSHUDPFULDQoDVHDGROHVFHQWHV
HPVLWXDomRGH
YLROrQFLDVH[XDO"

WRWDOGHPXQLFtSLRV  GRVPXQLFtSLRVSHVTXLVDGRV
7RGRV RV PXQLFtSLRV DILUPDUDP TXH D UHGH GH DVVLVWrQFLD HVWi SUHSDUDGD SDUD DWHQGHU RX
HQFDPLQKDU RV FDVRV GH YLROrQFLD VH[XDO LGHQWLILFDGRV RX DILUPDUDP TXH FRQWDP FRP XQLGDGHV
HVSHFLDLV SDUDDWHQGLPHQWR

)RQWH
)D~QGHV$HWDO &HPLFDPS

Apresentações trazidas pelos depoentes
Dra. Dalka Ferrari
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~QLFRPDVSHUVLVWHQWHHVLVWHPjWLFDPHQWH
FRPHWLGRDRORQJRGRVDQRV
•8PDHPGH]FULDQoDVp VH[XDOPHQWH
DEXVDGD
Dalka

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

•$EXVDGRUHVVH[XDLVGHFULDQoDVVmR
SHVVRDVVHGXWRUDVHQmRPRQVWURV
2VSHGyILORVDTXHOHVTXHVHQWHPDWUDomR
VH[XDOSRUFULDQoDV DOLFLDPDGXOWRVSDUD
WHUHPDFHVVRjVFULDQoDV

•3UHGLVSRVLo mRSDUDDEXVDUVH[XDOPHQWHGH
FULDQo
FULDQoDVDGROHVFHQWHV
•)DQWDVLDHH[FLWDo
)DQWDVLDHH[FLWDo mR
mRPDVWXUEDW
PDVWXUEDWy
yULD ² UDLYD
DQVLHGDGHW pGLRGHSUHVVmRHVWUHVVH
•3HQVDPHQWRGLVWRUFLGR
•&RPSRUWDPHQWRGHDOWRULVFR² SRUQRJUDILD
LQIDQWLO
Dalka

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

•&RPSRUWDPHQWRGHDOWRULVFR² SDUTXHV
HVFRODVKRUDGREDQKR
•6HOHomRGRDOYR² HVFROKDGDYtWLPDSHOD
LGDGHDSDUrQFLD
•3ODQHMDPHQWR
•$OLFLDPHQWRGDYtWLPD

•6yPHQWHXPHPGH]FDVRVGHDEXVR
VH[XDOp UHODWDGR² RVRXWURVQRYHQmRVmR
Dalka

•6XSHUDomRGDKHVLWDomRGDYtWLPD
•,QtFLRGRDEXVR

Dalka
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&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

2$%8626(;8$/'($'8/726'(1752'$
)$0Ì/,$TXDVHVHPSUHRFRUUHGHIRUPD
LQFHVWXRVDTXDQGRMi VHLQLFLRXQXPFLFOR
YLWDODQWHULRU

•0DQXWHQomRGRVHJUHGR
•5HPRUVRRXPHGRGHVHUGHVFREHUWR
•3HQVDPHQWRGLVWRUFLGR² UHLQWHUSUHWDomRGD
H[SHULrQFLDGDFULDQoDHUHVSRQVDELOLGDGH

4XDQGRHOHFRPHoDRFRUUHSHODSULPHLUD
YH]QDIDVHDGXOWDPDGXUDPXLWR
SURYDYHOPHQWHHOHRFRUUHPHGLDQWHFRDomR
FRPXVRGDIRUoD² GHQRPLQDQGRVHSRULVWR
GH(678352
(VWDREVHUYDomRYDOHSDUDVXDRFRUUrQFLDQD
~OWLPDIDVHGRFLFORYLWDO

•&RPSRUWDPHQWRQRUPDOL]DGRU
•0DQXWHQomRGRFRPSRUWDPHQWR
Dalka

Dalka
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&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

32548È $/*80$63(662$66(&219(57(0
(0$*5(6625(6(2875$61®2"

•&XLGDGRSDUDQmRVHUDSDQKDGR

7RGDVDVSHVVRDVWrPSRWHQFLDOSDUD
GHVHQYROYHUHPDWLWXGHVYLROHQWDVH
DJUHVVLYDV

•,QWHQVLILFDomRGRVDEXVRV
•3URFHVVRFRJQLWLYRIDOKR QmRFRQVHJXH
DYDOLDUQHFHVVLGDGHVDOKHLDVQmRLQYHUWH
SDSHO² QmRGHVHQYROYHSURFHVVRVLPEyOLFR 

$GLIHUHQoDHVWi HPVHDVVXPLURXQmR
DOWHUQDWLYDVYLROHQWDVHDJUHVVLYDVSDUDD
UHVROXomRGHFRQIOLWRV

•'HVHMRGHSRGHUHGHFRQWUROH

Dalka

Dalka



&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

•&XLGDGRSDUDQmRVHUDSDQKDGR
•,QWHQVLILFDomRGRVDEXVRV
•3URFHVVRFRJQLWLYRIDOKR QmRFRQVHJXH
DYDOLDUQHFHVVLGDGHVDOKHLDVQmRLQYHUWH
SDSHO² QmRGHVHQYROYHSURFHVVRVLPEyOLFR 
•'HVHMRGHSRGHUHGHFRQWUROH
Dalka

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

6HJXQGRRPRGHORWHyULFRGH)LQNHOKRU 
WHPRVDFRPSUHHQVmRGDTXHOHTXHDEXVDGH
&5,$1d$6($'2/(6&(17(6
•0RWLYDomR
•6XSHUDomRGHEDUUHLUDVLQWHUQDV
•6XSHUDomRGHEDUUHLUDVH[WHUQDV
•6XSHUDomRGDUHVLVWrQFLDGD
FULDQoDDGROHVFHQWH Dalka

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

$HGXFDomRDFRQYLYrQFLDIDPLOLDUR
PRGHORHDWUDQVPLVVmRGHYDORUHVGDGR
SHODIDPtOLDp IXQGDPHQWDO² QDTXDOSRGH
UHFHEHUDFROKLPHQWRFRQILDQoDDPRU
OLPLWHVWUDQTLOLGDGHUHVSHLWRHRXWURV
(VWDp DEDVHTXHSHUPLWLUi PDLVWDUGHTXH
FULDQoDVDGROHVFHQWHVGHVHQYROYDP
FRPSRUWDPHQWRVQmRYLROHQWRVSDUDUHVROYHU
FRQIOLWRV
Dalka

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

&2026(&/$66,),&$026
$*5(6625(66(;8$,6"
$JUHVVRUHVVHGXWRUHV
H[FOXVLYRVRXSHGyILORV²
UHODomRVH[XDOVy FRP
FULDQoDVDGROHVFHQWHV
$JUHVVRUHVQmRH[FOXVLYRV²
UHODo}HVVH[XDLVWDQWRFRP
FULDQoDVDGROHVFHQWHVTXDQWR
FRPPXOKHUHVDGXOWDV
Dalka
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&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

$JUHVVRUHVYLROHQWRV² TXHXVDP
GDIRUoDItVLFDSDUDGRPLQDUVXDV
YtWLPDV

8PDOLQKDPDQWLGDSHOD6('+
6HFUHWDULD(VSHFLDOGH'LUHLWRV
+XPDQRVUHFHEHGHQ~QFLDVD
QtYHOQDFLRQDO

$JUHVVRUHVFRPSHUVRQDOLGDGH
SVLFRSDWDHFRQGXWDDQWLVRFLDO

Dalka



Dalka



&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

3RUDEXVDGRUHVLQFOXLVHWDQWRDTXHOHVTXH
VmRKRPHQVPXOKHUHVHDGROHVFHQWHVHRX
FULDQoDV

&RPLWr 1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRj
9LROrQFLD6H[XDOFRQWUD&ULDQoDVH
$GROHVFHQWHV

8PGDGRQRYRTXHVHDJUHJDGL]UHVSHLWR
DRVDEXVRVVH[XDLVSUDWLFDGRVSRUFULDQoDV
HDGROHVFHQWHV² TXHYHPDXPHQWDQGRDR
ORQJRGRV~OWLPRVGH]DQRV

p DLQVWkQFLDQDFLRQDOUHSUHVHQWDWLYDGD
VRFLHGDGHHGRJRYHUQRSDUD
PRQLWRUDPHQWRGDLPSOHPHQWDomRGR3ODQR
1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRi 9LROrQFLD
VH[XDO,QIDQWR-XYHQLO² 3URJUDPD6HQWLQHOD

Dalka



Dalka
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&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

0RELOL]DomRGDVRFLHGDGHFLYLOGDV21*V
QDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVPRYLPHQWRV
UHLQYLQGLFDWyULRVHVWDEHOHFHUDPVHMXQWR
DRVyUJmRVS~EOLFRV

$FRRUGHQDomRGRFRPLWr p GHIRUPD
FROHJLDGDFRPSRVWDSRUWUH]HPHPEURV
UHSUHVHQWDQWHVGDVRFLHGDGHFLYLOGD
MXYHQWXGHGRVSRGHUHVS~EOLFRVHGD
FRRSHUDomRLQWHUQDFLRQDO

&RPRFRQVHTXrQFLDRWHPDGD96SDVVRX
DRFXSDUHVSDoRVQDPtGLDQRSDUODPHQWR
IyUXQVGHGLVFXVVmRHGHEDWHVDUHVSHLWR

6mRPHPEURVQDWRVR&RQVHOKR1DFLRQDO
GH'LUHLWRVGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWH²
&21$1'$R0LQLVWpULRGD-XVWLoDHR
)yUXP1DFLRQDOGH'HIHVDGD
&ULDQoD$GROHVFHQWH )yUXP'&$ 

1RDQRGHIRLHODERUDGRR3ODQR
1DFLRQDOGH(QIUHQWDPHQWRi 9LROrQFLD
6H[XDOGHVGREUDGRHPSODQRV(VWDGXDLVH
Dalka
0XQLFLSDLVFRPRVPHVPRVREMHWLYRV

Dalka





&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

2%UDVLODVVLQDGRLVSURWRFRORVGD
$VVHPEOpLD*HUDOGDV1Do}HV8QLGDV 218 
TXHFRPSOHPHQWDPD&RQYHQomRGRV
'LUHLWRVGD&ULDQoD
2 HVWDEHOHFHQRUPDVUtJLGDVVREUHR
HQYROYLPHQWRGHFULDQoDVHPFRQIOLWRV
DUPDGRV
2GDYHQGDGHFULDQoDVGDH[SORUDomR
VH[XDOFRPHUFLDOHGDSRUQRJUDILDLQIDQWLO
Dalka

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

$WXDOPHQWHFRPRRVIDWRVUHODFLRQDGRVj
96QRPXQGRWRGRWrPVLGRPDLV
GLYXOJDGRVQDPtGLDOHYDPj LPSUHVVmRGH
TXHSRVVDPHVWDURFRUUHQGRPDLV
IUHTXHQWHPHQWHGRTXHDQWHV
'HQ~QFLDVUHFHQWHVGHSURILVVLRQDLVFRPR
PpGLFRVSHGLDWUDVVDFHUGRWHVSURIHVVRUHV
HQYROYLGRVHPDEXVRVVH[XDLVGHFULDQoDVH
DGROHVFHQWHVLQXQGDPDVPDQFKHWHVGRV
MRUQDLVGRPXQGRWRGR Dalka
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$PtGLDHRVJUXSRVGHSURWHomRGHVFREUHP
DSHQDVD´ SRQWDGHXPLFHEHUJµ QRTXDO
VHHQYROYHPDVD~GHSVLFRORJLDHGXFDomR
pWLFDMXVWLoDVHJXUDQoDXVRVHFRVWXPHV
UHOLJLmR
e XPIHQ{PHQRPXOWLFDXVDOTXHQHFHVVLWDUi
GHXPWUDEDOKRGHHTXLSHLQWHUGLVFLSOLQDU
SDUDLQWHUYHQomRHILFD]SUHFLVDFRP
UHODo}HVGHSRGHUKRUL]RQWDO
Dalka

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

$SHGRILOLDHFORGLXSHODVGHQ~QFLDVGDV
YtWLPDVSHODSUROLIHUDomRGDH[SORUDomR
VH[XDOFRPHUFLDOGHFULDQoDVHGH
DGROHVFHQWHVUHVXOWDQWHGHQWUHRXWUDV
FDXVDVGDSREUH]D
(QJOREDFDXVDVKLVWyULFDVVRFLDLVH
HFRQ{PLFDVDIRUPDomRGHXPDYDVWD
UHGHGHFRQH[mRTXHSRGHHQYROYHU
SROLFLDLVPRWRULVWDVGHFDPLQKmRHGH
WD[LJHUHQWHVGHKRWHOVHJPHQWRGH
WXULVPRVH[XDOFRPFRUUXSomRGHFUL
Dalka
DGROHVFHQWHVHPVLWXDom
RGHULVFR

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

$SHVDUGRHVIRUoRGHYiULRVSURILVVLRQDLV
UHSUHVHQWDQWHVGDVRFLHGDGHFLYLO HGRV
UHSUHVHQWDQWHVGRJRYHUQR VDEHVHTXHR
HQIUHQWDPHQWRGRVSUREOHPDVGH9'GR
DEXVRHGHH[SORUDomRVH[XDOGH
FULDQoDVDGROHVFHQWHVQR%UDVLO
QHFHVVDULDPHQWHH[LJHDLPSOHPHQWDomRGH
XPDPSOROHTXHGHDo}HVQRSODQR
QDFLRQDOHQRUHJLRQDO
2TXHYHPVHQGRUHDOL]DGRQR%UDVLODLQGDp
LQVXILFLHQWHSDUDHOLPLQDUHVVDEiUEDUDIRUPD
Dalka
GHYLROrQFLD
&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

•7RGDYLDDFRQVFLHQWL]DomRGD9'GRDEXVR
VH[XDOSHUPLWHTXHSDLVHSURILVVLRQDLV
SRVVDPGLDORJDUFRPDVFULDQoDV
HOLPLQDQGRRVHJUHGRHRVLOrQFLRTXHR
RFXOWDPJDUDQWLQGRTXHQmRSHUPDQHoD
HVFRQGLGR
•$VFULDQoDVSUHFLVDPVHUSURWHJLGDVGH
DGXOWRVHGHDGROHVFHQWHVTXHDVYLROHQWDP
VHDSURYHLWDPGHODVRXDVPDQLSXODPSDUD
WHUFRQWDWRVH[XDO
Dalka



&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

2TXHVHYrQHVVHVKiELWRVVRFLDLVp R
GHVUHVSHLWRSDUDFRPRVGLUHLWRVGD
FULDQoD(ODp WUDWDGDQDLQWHUDomRVRFLDO
FRPRREMHWRDVHUYLoRGRVGHVHMRVGRV
DGXOWRV
1mRp YLVWDFRPRVXMHLWRHUHVSHLWDGD
GHQWURGHXPDLQWHUDomRVXMHLWRVXMHLWR
GHQWURGDGRXWULQDGHSURWHomRLQWHJUDO
GR(&$
Dalka

&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

•(VVDUHVSRQVDELOLGDGHGDSURWHomRFDEH
QmRDSHQDVDRVSDLVPDVDWRGRVRVDGXOWRV
GDFRPXQLGDGH
•3DUDJDUDQWLUDVHJXUDQoDGHWRGDVDV
FULDQoDVp HVVHQFLDOPXGDUGD5($d®2
3$5$$35(9(1d®2
• IRUPDomRGHUHGHVGHSURWHomR
• FDPSDQKDVGHVD~GHS~EOLFDVyFLR
HGXFDFLRQDODSRLDGDVSHORVLVWHPDGH
JDUDQWLDGHGLUHLWRV
Dalka
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&1599 &(1752'(5()(5È1&,$69Ì7,0$6'(9,2/È1&,$

4XDQGRTXHVWLRQDGDDFULDQoDQmRUHYHODR
DEXVRSRUPHGR,VVRSRGHOHYDUj
FRQVHTXrQFLDVFRPR

3URWHJHUFULDQoDVp XPDUHVSRQVDELOLRGDGH
GHWRGRVRVDGXOWRVHFRPRWDOGD
FRPXQLGDGHQDTXDOYLYHP

GLVVRFLDo}HVHSHUVRQDOLGDGHP~OWLSOD ILQJH
SDUDVLPHVPRTXHQmRHVWi DFRQWHFHQGR
FRPHODDRVHVXEPHWHU 

6y TXDQGRWRGDFRPXQLGDGHHVWLYHU
HVFODUHFLGDHHQYROYLGDQDSURWHomRGH
FULDQoDVp TXHVHUi WUDQVPLWLGDXPD
PHQVDJHPFODUDHXQLILFDGDGHTXHD
62&,('$'(1®272/(5$5É $9,2/È1&,$
'20e67,&$2$%862($(;3/25$d®2
6(;8$/'(&5,$1d$6

DFRPRGDomR FULDQGRSUREOHPDVGH
SHUVRQDOLGDGHGHFXOSDHDXWRHVWLPD 
YtQFXORVVH[XDOL]DGRV
Dalka

Dalka
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CNRVV - CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

CNRVV
CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA DO INSTITUTO SEDES
SAPIENTIAE
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Pessoas Atendidas no CNRVV por
Faixa Etária
Total: 1576
Crianças 0 a 6
anos
Crianças 7 a 14
anos
Adolescentes 15
a 18 anos
Adultos acima de
18 anos
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Crianças 0 a Crianças 7 a Adolescentes
Adultos
6 anos
14 anos
15 a 18 anos acima de 18
anos

A T E N D IM E N T O C N R V V
IN S T IT U T O S E D E S
S A P IE N T A E
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P rim eiro contato e realizado por telefone.
N esta ocasião o S erviço S ocial verifica a elegibilidade
do caso:
Local de residência da criança ou adolescente
T ipo de violência

E legível ?
E ntrevista com o
S erviço S ocial
P LA N T Ã O S O C IA L

$ W H Q G LP H Q W R V LQ G LUH W R V UH D OL] D G R V S H OD V D o } H V G H 3 UH Y H Q o m R 
7 R W D O    
E ncam inhar para
outro serviço
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A tendim ento em grupo criança/adolescente
A tendim ento em grupo pais e responsáveis
T riagem
G rupo de
C ruanças

D D QRVF ULD Qo D V





A tendim ento individual criança /adolescente
A tendim ento individual responsável
A tendim ento Individual A gressor

C ontato interinstitucionais

V isita dom iciliar
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CNRVV - CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Monitoramento dos dados dos Pólos de Prevenção
de Outubro de 2007 à Novembro de 2008.
Total de Casos de Violência Identificados: 1.870
Casos de Violência Identificados

Atendimentos no CNRVV
no ano de 2009
Total 3159
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Frequência no ano 2009
Fóruns de Debates - CNRVV

Pessoas Atendidas no CNRVV por
gênero
Total 1576





br
o
O
ut
ub
ro
N
ov
em
br
o
D
ez
em
br
o

te
m

o



os
t

lh
o
Ju

nh
o
Ju



Se

Feminino 71%



Ag

Masculino 29%

M

er

0

ai
o



ei
ro

Feminino 71%







ril



Fe
v

500

Masculino 29%



ço

1000

200
150
100
50
0

ar



Total de Participantes - 1056
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CNRVV - CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Estudo: Sistema de notificação e Detecção da Violência em Escolas Públicas – Propostas para integração
entre projetos políticos pedagógicos e o sistema de garantias de direitos

CNRVV - CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
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MAPA 2
ROTAS INTERNACIONAIS DO TRÁFICO DE MULHERES, CRIANÇAS E
ADOLESCENTES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL (1996 – 2002)

Para você quando está havendo violência contra
criança/adolescente?
A - Violência social
Visão Geral dos Municípios

60

.............................................................56
B- Violência física na comunidade e/ou escola ...............19
C - Violência físjca doméstica ...................................... 35
D - Violência psicológica na comunidade e/ou escola .....18
E - Violência psicológica doméstica ............................... 25
F - Negligência .................................................................17
G - Violência sexual na comunidade e/ou na escola ....... 14
H - Violência sexual doméstica ....................................... 23
I - Despreparo para função de pais................................ 17
J - Violência generalizada .............................................. 13
K - Exploração Sexual..................................................... 05
L - Violência fatal..............................................................06
M – Trabalho Infantil ............................................................ 01
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Disque Denúncia Nacional de Violência, Abuso e Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes - Disque 100
A tabela a seguir apresenta os tipos de violência registradas nas denúncias de
Maio de 2003 a 11 de Fevereiro de 2009.
Obs: Uma denúncia pode registrar mais de um tipo de violência.
Disque Denuncia Nacional de Violência, Abuso e Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes : 100
Tipo de Violência Registrada

Brasil

SP

Exploração sexual comercial

15977

1502

344

Negligência

455117

6601

2181

Pornografia na Internet, na mídia
(inclui a pedofilia)

693

115

54

Tráfico de Crianças e
Adolescentes

302

29

13

Violência Física e Psicológica

43324

6093

1965

Abuso Sexual (inclui a pedofilia)

22958

2788

788

CNRVV

SP capital

FQUYY#VHGHVRUJEU

CNRVV - CENTRO DE REFERÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

FQUYY#VHGHVRUJEU

ROTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE TRÁFICO DE MULHERES, CRIANÇAS
E ADOLESCENTES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

