
Ofício nº 1015/2015

Interessado: CAOP de Defesa dos Direitos Humanos

Assunto:  Pedido de manifestação sobre abrangência do segredo de justiça
nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes

Trata-se  de  expediente  através  do  qual  o  CAOP  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos,  a  partir  de  consulta  efetuada pela  29ª  Promotoria  de  Justiça  da
Comarca  de  Londrina,  requer  a  manifestação  deste  Centro  de  Apoio
Operacional das Promotorias da Criança, do Adolescente e da Educação sobre
abrangência do “segredo de justiça” nos crimes contra a dignidade sexual de
crianças e adolescentes.

A matéria, como é sabido, é regulada pelo art. 234-B, do Código Penal, onde
consta  expressamente  que  os  crimes  relacionados  no  Título  VI,  daquele
Diploma Legal, que dispõe especificamente sobre os crimes contra a dignidade
sexual, “...correrão em segredo de justiça”. 

Da análise da consulta efetuada pela 29ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Londrina, depreende-se que o objetivo é saber, até que ponto, tal previsão legal
pode ser invocada a ponto de impedir a divulgação dos nomes dos acusados
ou mesmo dos agentes já condenados pela prática de tais crimes, ou mesmo
de outros crimes que tenham crianças e adolescentes como vítimas.

Embora a questão seja controversa, e haja decisões em sentido contrário, não
nos parece possível deixar de considerar que o escopo da norma é unicamente
o de preservar a identidade, a intimidade, a honra e a imagem da vítima, nos
moldes do preconizado - de maneira expressa - pelo art. 201, §6º, do Código
de  Processo  Penal,  segundo  o  qual:  “O  juiz  tomará  as  providências
necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do
ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos
dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito
para evitar sua exposição aos meios de comunicação”,  e não beneficiar de
qualquer modo o acusado.

Vale dizer que os dispositivos acima citados são aplicáveis independentemente
da idade da vítima, sendo certo que, em sendo esta criança ou adolescente,
haverá também incidência de normas específicas destinadas a assegurar sua
“proteção integral”,  ex vi do disposto na Lei nº 8.069/90, cujo art. 5º (que por
sua vez reproduz, em parte, o enunciado do art. 227,  caput, da Constituição
Federal),  preconiza  que:  “Nenhuma criança  ou  adolescente será  objeto  de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão,  punido na forma da lei qualquer atentado,  por ação ou omissão,
aos  seus  direitos  fundamentais”,  e  cujos  arts.  17  e  18  são  expressos  em
estabelecer  que:  “O  direito  ao  respeito  consiste  na  inviolabilidade  da
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais” e que “É dever de todos velar pela
dignidade da  criança  e  do  adolescente,  pondo-os  a  salvo  de  qualquer



tratamento desumano,  violento,  aterrorizante,  vexatório  ou  constrangedor”
(respectivamente).

Há também a incidência do Protocolo Facultativo para a Convenção sobre os
Direitos  da  Criança  sobre  a  venda  de  crianças,  prostituição  e  pornografia
infantis, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 25 de maio de
2000 e promulgado no Brasil pelo Decreto nº 5.007, de 08 de março de 2004,
cujo art. 8º, item 1, alínea “e” estabelece que: “Os Estados Partes adotarão as
medidas apropriadas para proteger os direitos e interesses de crianças vítimas
das  práticas  proibidas  pelo  presente  Protocolo  em  todos  os  estágios  do
processo judicial criminal, em particular: (...) protegendo, conforme apropriado,
a privacidade e a identidade das crianças vitimadas e adotando medidas, em
conformidade  com  a  legislação  nacional,  para  evitar  a  disseminação
inadequada  de  informações  que  possam levar  à  identificação  das  crianças
vitimadas”.

Como  se  pode  observar  da  análise  das  principais  normas  aplicáveis,  em
momento algum é feita qualquer referência à preservação da identidade dos
acusados  da  prática  de  crimes  de  natureza  sexual  contra  crianças  e
adolescentes.

Muito pelo contrário. Há países que, invocando a mesma “Doutrina da Proteção
Integral à Criança e ao Adolescente” que inspirou o art. 227 de nossa Carta
Magna,  chegam  a  instituir  “cadastros”  onde  os  nomes  dos  acusados  ou
condenados pela prática de tais crimes são incluídos, de modo que possam ser
consultados  por  escolas  e  outras  entidades  que  prestam  atendimento  a
crianças e adolescentes por ocasião da contratação de educadores e outros
servidores,  numa  perspectiva  eminentemente  preventiva,  o  que  apenas
reafirma  o  supramencionado  escopo  e  o  alcance  das  restrições  quanto  à
publicidade  dos  atos  administrativos  e  judiciais  relativos  a  crimes  contra
crianças e adolescentes.

Assim sendo, não há, a rigor, qualquer proibição legal ou mesmo sentido em
impedir  a divulgação dos nomes e/ou da imagem de pessoas acusadas ou
condenadas pela prática de crimes contra crianças e adolescentes, ressalvada
a hipótese de a identificação do autor também permitir a identificação, ainda
que indireta,  da vítima,  como no caso de um pai  acusado de abuso sexual
contra seu(s) filho(s), pois isto poderia resultar na violação, pela via transversa,
do disposto nas normas anteriormente citadas, que como dito, foram instituídas
justamente no sentido de preservar a intimidade e a privacidade das vítimas,
evitando submetê-las a vexame ou constrangimento.

Em não havendo possibilidade de tal identificação indireta (como no caso de
autores de crimes contra vítimas com as quais estes não possuem qualquer
relacionamento ou parentesco), inexiste,  a rigor, qualquer restrição quanto à
divulgação de suas identidades e imagens, e nem poderia ou deveria existir,
considerando que, especialmente em se tratando de crimes de natureza sexual
contra  crianças  e  adolescentes,  seus  autores,  em  geral,  são  criminosos
contumazes,  cuja  identificação pública é,  sem dúvida,  de interesse de toda
coletividade, inclusive, como dito acima numa perspectiva preventiva.

Destarte,  ressalvados  os  casos  em  que  há  possibilidade  de  identificação
indireta das vítimas, em relação à divulgação das identidades e imagens dos
autores de crimes contra crianças e adolescentes,  inclusive os de natureza



sexual, prevalece a regra geral quanto à publicidade dos atos administrativos e
judiciais relativos aos autores dos demais crimes. 

Desnecessário mencionar, ademais, que o fato de um determinado “processo”
tramitar em “segredo de justiça” não impede a divulgação dos nomes dos réus
e/ou (com mais razão) dos sentenciados pela prática do crime respectivo, até
porque  uma  coisa  é  a  restrição  de  acesso  ao  feito  e  o  sigilo  quanto  às
informações nele contidas (que podem, como mencionado, atingir - e violar - os
interesses das vítimas e/ou de terceiros, que a norma visa preservar), e outra é
a  informação  quanto  à  existência  do  próprio  processo  em  relação  a
determinada pessoa (que, a princípio, atinge apenas a esta e sua divulgação
pode mesmo ser de interesse público). 

Nada  impede,  portanto,  que  tomadas  as  cautelas  destinadas  a  impedir  a
identificação  direta  ou  indireta  das  vítimas,  seja  incluído  o  nome  completo
(assim como a qualificação,  fotografia  etc.)  dos acusados e/ou condenados
pela prática de crimes contra crianças e adolescentes nas publicações oficiais
dos órgãos integrantes do Sistema de Justiça, releases para imprensa e outros.

Posto  isto,  esperando  ter  prestado  de  forma  satisfatória  as  informações
solicitadas, este Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do
Adolescente e da Educação permanece à disposição para os esclarecimentos
adicionais que porventura se fizerem necessários.

Curitiba, 04 de dezembro de 2015.

Murillo José Digiácomo
Procurador de Justiça


