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RESUMO 

 

O trabalho tem como intuito principal a pesquisa quanto ao direito de convivência dos filhos 

com os pais, biológicos ou não, e a regulamentação do mesmo nos casos de abuso sexual, 

visando garantir os interesses, desenvolvimento físico, psíquico e moral e a dignidade da 

criança e do adolescente. O estudo partirá da pesquisa dos direitos-deveres dos pais com 

relação aos filhos, em decorrência do denominado poder familiar e, posteriormente, ressaltará 

o direito dos menores de convivência com ambos os pais, com fulcro no direito de visitas, e a 

necessidade de alterações e modificações em decorrência de práticas sexuais no âmbito e 

convívio familiar.  

 

Palavras-chave: Convívio familiar. Modificação. Práticas sexuais.  

 

 

 

THE REGULATION OF VISITS IN THE CASES OF SEXUAL ABUSE, LOOKING 

AT THE HUMAN DIGNITY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 

ABSTRACT 
 

The main target of this study is to investigate the right of children to live together with their 

parents, whether biological or not, and to regulate it in cases of sexual abuse, in order to 

guarantee the interests, physical, psychological and moral development and the dignity of the 

child and the adolescent. The study will begin with a study of the rights and duties of parents 

in relation to their children, as a result of the so-called family power and, later on, will 

highlight the right of minors to live with both parents, with a focus on visiting rights, and the 

need for changes and modifications as a result of sexual practices in the scope and family life. 

 

Keywords: Family relationship. Modification. Sexual practices. 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa tem em vista o estudo da modificação e regulamentação do direito 

de visita dos pais aos filhos em decorrência da prática do abuso sexual intrafamiliar, partindo 

da premissa dos direitos-deveres familiares do pai e da mãe com relação aos filhos menores, 

em qualquer de suas classificações, até o que diz respeito à sua proteção e à sua dignidade. 

A criança e o adolescente têm direito ao crescimento saudável e desenvolvimento 

conforme a sua idade e necessidades, bem como são consideradas despreparadas ou 

vulneráveis quando o assunto é a vida sexual. Desta forma, a legislação, a doutrina e os 

tribunais, conforme entendimento jurisprudencial, se preocuparam em estabelecer limites ao 

direito de convivência dos filhos com os pais quando o assunto é o abuso sexual.  

O abuso sexual dentro do convívio familiar vem sendo cada vez mais frequente nos 

dias atuais, visto que a figura dos pais que praticam atos sexuais com os filhos como uma 

forma de satisfação de seu desejo sexual e de sua lascívia ou ainda, por vezes, submete-os às 

mesmas práticas para satisfação do desejo de outrem. Diante da necessidade da 

regulamentação das visitas para que a criança e o adolescente continuem convivendo com os 

pais, como forma de exercício de seus direitos, porém de forma protegida e garantindo que 

sua integridade física, psíquica e moral seja prevalecida, a legislação e os tribunais vem 

admitindo a possibilidade da alteração no regime de visitas, podendo ser assistidas, 

acompanhadas por profissionais ou até mesmo suspensas. 

A presente pesquisa enfrentará a seguinte problematização: Diante da importância da 

convivência entre pais e filhos, no caso de abuso sexual praticado pelo genitor, a 

regulamentação de visitas entre o filho vítima do abuso e o genitor deve ser regulamentado 

para visitas monitoradas ou assistidas? Psicologicamente é importante manter-se a 

convivência? 

Para responder a problematização apresentada, a presente pesquisa fará a análise do 

instituto da filiação e do direito de visitas nas relações familiares para examinar a situação de 

visita no caso de filho que sofre abuso sexual, além de pesquisar sobre o abuso sexual e as 

suas consequências nas famílias. 

A pesquisa em questão procura, por meio da adoção do método dedutivo em pesquisas 

em bibliografia, internet, jurisprudências e legislação, o estudo aprofundado das melhores 

soluções para os casos envolvendo a criminologia sexual contra crianças e adolescentes, 

objetivando, sempre, a proteção integral de todos os seus direitos, mas em especial de sua 

dignidade.  
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2. DA FILIAÇÃO 

 

A filiação é a relação de parentesco exercida entre pais e filhos, em primeiro grau e em 

linha reta, podendo ser consanguínea ou obtida por meios legais, como os casos de adoção ou 

reprodução assistida, que gera efeitos jurídicos, considerados, portanto, como direitos e 

deveres de ambos relacionados. Desta forma, pode ser entendida como a ligação existente dos 

filhos com seus pais, consanguíneos ou não. Embora, atualmente, todos são considerados 

filhos, uns havidos fora do casamento, outros em sua constância, mas com iguais direitos e 

qualificações. No passado, no entanto, não se admitia tratamento igualitário para os mesmos.  

Os filhos procriados nas justas núpcias eram considerados legítimos e ilegítimos, 

quando da não existência de casamento entre os genitores, classificados, neste segundo caso, 

como naturais, quando não havia impedimento para o casamento ou espúrios, quando existe 

tal impedimento. Os espúrios, ainda, subdividiam-se em adulterinos e incestuosos, quando 

ambos os genitores eram casados com pessoas distintas ou decorrentes de parentesco próximo 

entre os pais, respectivamente (GONÇALVES, 2018). 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o tratamento igualitário para todos os 

filhos, independente de legitimidade, ilegitimidade, existência de casamento entre os pais ou 

não, bem como quanto aos casos de adoção, desconsiderando a distinção existente 

anteriormente quanto à situação destes, levando em consideração ainda o rol de direitos 

constitucionalmente previstos para ambos
1
.  

O Código Civil Brasileiro, em consonância com a evolução relativa à filiação, bem 

como quanto ao disposto na Carta Magna, também dispõe sobre a igualdade entre os filhos, 

classificando-os com os mesmos direitos e qualificações, inclusive na linha sucessória
2
. 

Inexistindo, conforme disposição legal, direitos desiguais para os filhos e efeitos 

diferenciados para ambos, presume-se diretamente a paternidade dos que procedem de justas 

núpcias, reconhecimento judicial ou voluntário para os havidos fora do casamento e, para os 

filhos adotivos, cumpridos os requisitos para a sua efetivação.  

                                                           
1
 Constituição Federal de 1988. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). § 6º Os filhos, havidos ou não da relação 

do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 
2
 Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro). Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação 

de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 
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Em decorrência do novo entendimento quanto aos direitos dos filhos e deveres dos 

pais para com os mesmos, bem como a partir da instituição do princípio da proteção integral, 

a qual dispõe que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, frente à família, à 

sociedade e ao Estado, a filiação também abrange a ideia de filhos socioafetivos, também 

chamados pelo termo ―filhos de criação‖, e os filhos homoafetivos.  

A adoção é amparada pela lei por ser a forma de inserção de uma pessoa em uma 

família que não seja consanguínea. Entretanto, o simples fato de não ter adotado a criança ou 

adolescente pelos meios legais não exclui o direito dos mesmos em ter reconhecida sua 

filiação. A denominada filiação socioafetiva é vista como uma construção da realidade fática, 

posto que pai ou mãe não são apenas aqueles que transmitem a carga genética, são também 

aqueles que exercem tal função no cotidiano. Desta forma, não há uma fórmula para se 

identificar o vínculo afetivo, porém, há elementos estruturais que podem configurá-lo, como o 

tempo de convívio familiar, afetividade, comportamentos e vontade de ser pai ou mãe
3
. 

Neste sentido, discorre Maria Berenice Dias: 

 

A constância da relação entre pais e filhos caracteriza uma paternidade que 

existe não pelo simples fato biológico ou por força de presunção legal, mas 

em decorrência de uma conveniência afetiva. Constituído o vínculo da 

parentalidade, mesmo quando desligado da verdade biológica, prestigia-se a 

situação que preserva o elo da afetividade. Pai afetivo é aquele que ocupa, na 

vida do filho, o lugar do pai, desempenha a educação, amor ao filho, expõe o 

foro mínimo da filiação, apresentando-se em todos os momentos, inclusive 

naqueles em que se toma a lição de casa e ou verifica o boletim escolar. 

Enfim, é o pai das emoções, dos sentimentos e é o filho do olhar embevecido 

que reflete aqueles sentimentos que sobre ele se projetam (DIAS, 2017, p. 

429). 

 

A adoção propriamente dita não é deferida a qualquer pessoa que tenha o simples 

interesse de adotar, existem requisitos e medidas que visam garantir a proteção de crianças e 

adolescentes a serem seguidos, como idade mínima de 21 anos para ser adotante e diferença 

de idade de 16 anos entre adotante e adotado. Entretanto, em relação ao estado civil do 

pretenso adotante, a lei não faz distinção, busca apenas o conforto, o carinho e a afetividade 

em prol do menor. Diante disto, visando garantir o melhor interesse da criança e do 

adolescente e, podendo ser adotantes os solteiros, independente do sexo, os casados, os 

divorciados e os que vivem em união estável, sem qualquer distinção quanto à adoção por 

duas pessoas homoafetivas, não existem indícios a priori que a adoção por um casal 

                                                           
3
 Vide: SANCHES, Salua Scholz. Filiação socioafetiva: conceito, jurisprudência e previsão legal. JUS, 2014. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/31489/filiacao-socioafetiva>. Acesso em: 05 nov. 2018. 



7 

 

homoafetivo seja inconveniente, degradante ou dificultoso para a formação do menor adotado 

(VENOSA, 2018). 

O poder familiar ocorrerá nos tempos atuais de diferentes formas, abrangendo todos os 

tipos de núcleos familiares. Muito embora exista a hipótese-padrão de família, a qual pai e 

mãe são vivos e unidos pelo matrimônio ou união estável e ambos exercem o poder familiar 

simultaneamente, também existem possibilidades diferenciadas do exercício do poder 

familiar, como nas situações de divórcio ou rompimento de união estável, atribuindo-se o 

direito de guarda a um dos genitores e ao outro o direito de visitar os filhos. Nesta seara de 

possibilidades, também se enquadram as famílias a qual os filhos são reconhecidos por apenas 

um dos pais, ficando sujeitos ao poder familiar de quem os reconheceu. Ainda, existe a 

hipótese de família socioafetiva, podendo a criança ser adotada pelo casal conjuntamente, 

homossexual ou heterossexual, bem como apenas pelo pai ou pela mãe. (DINIZ, 2007). 

A filiação é reconhecida com o intuito de garantir às crianças e aos adolescentes o 

crescimento saudável e digno. O Código Civil Brasileiro acarreta aos pais direitos e deveres 

com relação ao zelo dos filhos menores. Desta forma, o poder familiar ou pátrio poder, assim 

como denominado no Código Civil de 1.916, pode ser conceituado como este conjunto de 

obrigações e direitos quanto à guarda e proteção dos mesmos, abrangidos desde a pessoa até 

os bens destes
4
. 

O denominado ―pátrio poder‖ nos remete a prevalência dos interesses apenas da figura 

paterna com relação aos filhos, de forma desigual com a mãe, sobressaindo os direitos em 

concorrência com os deveres. Diferente disso, o poder familiar é exercido por ambos os pais, 

sem distinção, caracterizado como irrenunciável, como garantia do não desamparo paterno, 

indivisível, pois é garantido ilimitadamente para crianças e adolescentes, intransferível, seja a 

título oneroso ou a título gratuito, indelegável, visto que é delegado aos pais a criação e 

                                                           
4
 Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro). Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer 

que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 

filhos:  (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) I - dirigir-lhes a criação e a educação;  (Redação dada pela 

Lei nº 13.058, de 2014) II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; (Redação 

dada pela Lei nº 13.058, de 2014); III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; (Redação dada 

pela Lei nº 13.058, de 2014); IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao 

exterior;   (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 

mudarem sua residência permanente para outro Município;  (Redação d pela Lei nº 13.058, de 2014); VI - 

nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo 

não puder exercer o poder familiar;   (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014); VII - representá-los judicial e 

extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em 

que forem partes, suprindo-lhes o consentimento;  (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) VIII - reclamá-los 

de quem ilegalmente os detenha; (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) IX - exigir que lhes prestem obediência, 

respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. (Incluído pela Lei nº 13.058, de 2014) 
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educação dos filhos, e por último, imprescritível, porque é inato da paternidade ou 

maternidade. (CHINELATO, 2004) 

Os autores Arnoldo Wald e Priscila M. P. Corrêa da Fonseca discorrem sobre o 

assunto: 

 

Os filhos, enquanto menores, estão sujeitos ao poder familiar. O direito dos 

pais sobre os filhos, outrora considerado verdadeiro direito subjetivo, é 

definido, pelo direito contemporâneo, como um poder jurídico, ou seja, 

como poder familiar-dever, exercido pelo pai e pela mãe, por delegação do 

Estado, no interesse da família (WALD; FONSECA, 2009, p. 331). 

 

A inexistência de vínculo entre os pais, seja ele desfeito ou jamais ocorrido, não 

implica o exercício do poder familiar, visto que ambos os genitores o exercem em conjunto. 

Isso ocorre porque este direito é decorrente da filiação propriamente dita, não do casamento 

ou da união estável. Nesse passo, o Código Civil de 2002 atribui o poder familiar a ambos, em 

igualdade de condições
5
. 

 

 

3. DO DIREITO DE VISITA 

 

O poder familiar pode ser resumido como decorrente de obrigações familiares 

personalíssimas, incumbindo a ambos os pais direitos e deveres quanto ao zelo de seus filhos 

menores não emancipados, desde a pessoa até seus bens, exercido em igualdade de condições, 

visando garantir os interesses e a proteção dos mesmos. Neste sentido, a Constituição 

Federal
6
 e o Estatuto da Criança e do Adolescente

7
 dispõem quanto ao dever familiar dos 

pais para com seus filhos, de maneira que assegurem e efetivem aos menores seus direitos. 

Estes direitos vão desde o liame do direito à vida, à saúde, à educação e à alimentação, até o 

que diz respeito à convivência familiar e comunitária. 

                                                           
5
 Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro). Art. 1.631. Durante o casamento e a união 

estável, compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com 

exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a 

qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. 
6
 Constituição Federal de 1988. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 

de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 
7
 Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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Decorrente dos direitos-deveres do poder familiar, anteriormente denominado pátrio 

poder, a convivência familiar visa garantir a proteção da criança e do adolescente, 

proporcionando-lhes contato com ambos os genitores, objetivando seu crescimento saudável 

e minimizando os efeitos negativos. Desta forma, além das demais obrigações dispostas 

constitucionalmente e legalmente, é dever dos pais manter os filhos sob sua guarda e mantê-

los em sua companhia quando se fizer impossível sua realização direta. Neste mesmo 

sentido, o Código Civil Brasileiro também é determinante sobre o assunto, o qual dispõe 

sobre a relação dos pais com os filhos menores, garantindo-lhes o direito de visitá-los e tê-

los em sua companhia
8
. 

A autora Maria Berenice Dias discorre sobre o assunto: 

 

O direito de convivência não é assegurado somente ao pai ou à mãe, é 

direito do próprio filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos 

paterno e materno-filial. É direito da criança manter contato com o genitor 

com o qual não convive cotidianamente, havendo o dever do pai de 

concretizar esse direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura da 

sociedade conjugal para fixação do regime convivencial. O interesse a ser 

resguardado, prioritariamente, é o do filho, e objetiva atenuar a perda da 

convivência diuturna na relação parental (DIAS, 2017, p. 557). 

 

Em primazia ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, bem como 

levando em consideração que ambos gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, devem prevalecer os interesses dos filhos 

em relação aos pais, assegurando-lhes legalmente todas as oportunidades e facilidades, com o 

intuito de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e dignidade, levando em consideração fatores como: o interesse da criança 

propriamente dito, as condições efetivas dos pais e o ambiente no qual se encontra inserida à 

criança (GONÇALVES, 2018). 

O autor Paulo Lôbo assim dispõe sobre o assunto: 

 

O ―direito à companhia‖ é relativo e não pode ser exercido contrariamente 

ao interesse do filho, que deve ter assegurado o direito à companhia do pai 

ou mãe que não seja guardião. O direito de um não exclui o direito do outro 

e o filho tem direito à companhia de ambos (LÔBO, 2008, p. 275). 

 

No direito de convivência, prerrogativa conferida aos pais e advinda do poder familiar, 

os pais ajustarão o período de permanência dos filhos na companhia daquele que não detém a 

guarda, situação esta geralmente ajustada judicialmente ou acordada entre ambos, 

                                                           
8
 Código Civil de 2002. Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-

los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar 

sua manutenção e educação. 
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compreendida como encontros periódicos regularmente estabelecidos, repartição de férias 

escolares e datas comemorativas, podendo ainda existir a possibilidade em que é exercido de 

forma livre. Neste sentido, cabe destacar que as visitas não se restringem apenas ao direito-

dever de encontros marcados e comunicação com os filhos em decorrência de determinações 

judiciais, mas também de velar pela sua manutenção, a ser desenvolvida de forma livre e 

espontânea, visando garantir a preservação do bem-estar do menor.  

A guarda exercida pelos pais está associada aos deveres dos pais com os filhos, assim 

denominado como poder-dever. Desta forma, o titular da guarda fica com o filho sob seus 

cuidados cotidianamente e convive com o mesmo, enquanto ao outro é conferido o direito de 

visitas. O menor residirá com o detentor da guarda e conviverá com o outro em períodos de 

duração variada, previamente estabelecidos, podendo levá-lo a passeios ou eventos familiares. 

Cabe destacar que a criança ficará sob responsabilidade quanto à saúde e ao bem-estar 

daquele que não titula a guarda durante o período de visitas (COELHO, 2012). 

A convivência era uma possibilidade apenas para quem detinha a guarda ou o poder 

familiar da criança e do adolescente. Atualmente, este direito vai além e se estende também às 

pessoas com quem o menor exerce relações de amor, carinho e afeto, as chamadas relações 

socioafetivas. Segundo entendimento jurisprudencial, não é necessário o desfazimento do 

vínculo e do convívio familiar em decorrência da não existência de laços biológicos. Quando 

os pais se desvinculam é de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento, tanto 

no âmbito psicológico e moral quanto à preservação e garantia de sua dignidade, a 

manutenção do convívio que antes era contínuo dos pais com os filhos
9
.  

A convivência dos filhos com os pais não é apenas o contato físico e a comunicação 

frequente, diz respeito também quanto à participação na vida do menor, no seu crescimento, 

educação, aprendizado, estudos, saúde e necessidades diárias. Desta forma, o regime ideal de 

visitas a ser regulamentado em primeiro momento é aquele que preserve tanto quanto possível 

as relações afetivas existentes entre pais e filhos. Neste mesmo sentido, segundo os autores 

Arnoldo Wald e Priscila M. P. Corrêa da Fonseca ―trata-se, por conseguinte, de um direito 

personalíssimo do menor, irrenunciável e que deve ser protegido para permitir à criança o seu 

pleno desenvolvimento físico e emocional‖ (WALD; FONSECA, 2009, p. 253). 

                                                           
9
 Apelações cíveis. Direito de família. Ação de regulamentação de visitas. Reconhecimento de paternidade 

sócio-afetiva. Autor que, mesmo não sendo o pai biológico da menor, registrou a criança e exerceu a função 

paterna em seus primeiros anos de vida. Legitimidade do pleito de visitação. Ausência de provas de que a 

visitação, desassistida e com pernoite, seja nociva à menor. Acerto da sentença. Recursos desprovidos. (TJ -RJ 

- APL: 00122105320118190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA DE 

FAMILIA, Relator: WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 15/05/2013, DÉCIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2013). 
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4. O ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELOS 

GENITORES  

 

Os crimes contra a dignidade sexual previstos no Título VI do Código Penal Brasileiro 

dizem respeito à inviolabilidade carnal do ser humano, bem como o livre consentimento ou 

vontade com relação à prática do ato sexual, visto que o indivíduo é autodeterminante quanto 

à disposição de seu corpo no âmbito sexual, segundo seus próprios desejos. Neste sentido, os 

autores Luiz Regis Prado, Érika Mendes de Carvalho e Gisele Mendes de Carvalho entendem 

que ―busca-se garantir a toda pessoa que tenha capacidade de autodeterminação sexual que 

possa exercê-la com liberdade de escolha e de vontade, segundo suas próprias convicções‖ 

(PRADO; CARVALHO; CARVALHO, 2014, p. 1026). 

O termo abuso sexual é utilizado para categorizar todos os tipos delitivos de crimes 

contra a dignidade sexual, fazendo parte deste rol todas as práticas com teor sexual
10

. Quanto 

às tipificações delitivas do título supra se encontra o estupro (capítulo 1), a violação sexual 

mediante fraude (capítulo 2), o assédio sexual (capítulo 3), o estupro de vulnerável (capítulo 

4), a corrupção de menores (capítulo 5) e o favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual de vulnerável (capítulo 6).  

No que tange às crianças, aos adolescentes e à prática do crime em desfavor destas 

dentro do convívio familiar e social, bem como levando em consideração as tipificações 

dispostas no título em questão estão enquadrados o estupro, na modalidade qualificada, o 

estupro de vulnerável, a corrupção de menores e o favorecimento da prostituição ou outra 

forma de exploração sexual de vulnerável. 

O estupro, tipificado no título VI, capítulo I, artigo 213, do Código Penal Brasileiro
11

, 

é uma modalidade de crime contra a liberdade sexual, a qual tutela bens jurídicos como 

liberdade sexual, intimidade e privacidade do homem e da mulher. Desta forma, a prática 

delitiva disposta legalmente diz respeito ao ato sem consentimento ou vontade da vítima, que 

abrange desde a penetração propriamente dita até sexo oral, masturbação e toques corporais 

                                                           
10

 Vide: CAMPOS, Lorraine Vilela. Abuso sexual. Mundo Educação, [2018]. Disponível em: 

<https://www.google.com.br/amp/s/m.mundoeducacao.bol.uol.com.br/amp/sexualidade/abuso-sexual.htm>. 

Acesso em: 05 nov. 2018. 
11

 Código Penal de 1940. Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 

carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena — reclusão, de 6 (seis) a 10 

(dez) anos. § 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou 

maior de 14 (catorze) anos: Pena — reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. § 2º Se da conduta resulta morte: Pena 

— reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

https://www.google.com.br/amp/s/m.mundoeducacao.bol.uol.com.br/amp/sexualidade/abuso-sexual.htm
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que satisfaçam o sujeito ativo, podendo este ser homem ou mulher. Nestes termos, por meio 

do uso de violência ou grave ameaça, o sujeito ativo constrange alguém, denominada vítima, à 

prática de conjunção carnal ou ato libidinoso, entendido este último como um ato lascivo, 

voluptuoso, que objetiva apenas o prazer sexual (BITENCOURT, 2012).  

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente são consideradas crianças todas 

pessoas com idade até 12 (doze) anos incompletos e adolescentes aquelas entre 12 (doze) e 18 

(dezoito) anos de idade
12

. Desta forma, a prática sexual do crime de estupro, disposto no 

Código Penal, quando a vítima (sujeito passivo) é menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 14 

(catorze) anos configura a forma qualificada do delito e, muito embora não configure estupro 

de vulnerável em decorrência da idade, o autor (sujeito ativo) sofre majoração da pena em 

razão da do oferecimento de resistência comparado ao adulto. 

O autor Fernando Capez discorre neste sentido: 

 
Interessante notar que a Lei n. 12.015/2009 acrescentou uma nova 

qualificadora ao delito de estupro, de forma que a pena será de reclusão, de 8 

a 12 anos, se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 (catorze anos) (CP, 

art. 213, § 1º, 2ª parte). Portanto, considerando a idade da ofendida, o 

legislador optou por agravar a reprimenda penal quando o estupro for 

praticado contra adolescente (CAPEZ, 2012, p. 394). 

 

A norma jurídica visa proteger a dignidade sexual de ambas as pessoas, mas em 

especial e com maior fulcro daquelas em situação de vulnerabilidade, permitindo o 

desenvolvimento da personalidade livremente no âmbito sexual, conforme condições da sua 

idade, de tal forma com que cresçam sadios, equilibrados, desenvolvidos psicologicamente e 

garantindo que não ingressem prematuramente na vida sexual. Por serem consideradas frágeis 

e pelo fato de não conseguirem oferecer resistência, a legislação procura punir de forma mais 

ampla os autores de delitos praticados em face daqueles que ainda se encontram na tenra 

idade. Diante disto, o estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, prevê 

a tipificação delitiva daquele que praticar conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos.  

Cabe destacar que o delito em questão poderá ter como sujeito ativo, qualquer pessoa 

e, quanto ao polo passivo os vulneráveis, também denominados de vítima, sem levar em 

consideração, nestes casos, consentimento ou vontade, visto que mesmo havendo tais 

condições ainda é considerado como crime visando a garantia do pleno e livre 

desenvolvimento de crianças e adolescentes (ESTEFAM, 2018).  

                                                           
12

 Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.  
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Vitor Eduardo Rios Gonçalves discorre sobre o assunto: 

 

Consiste em ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. A 

conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina. Outros atos libidinosos 

são todos aqueles que têm conotação sexual, como o sexo anal, oral, 

introduzir o dedo ou um objeto na vagina ou no ânus da vítima, passar as 

mãos nos seios ou nádegas etc. Para a configuração do crime, não se exige o 

emprego de violência física ou grave ameaça. Ainda que a vítima diga que 

consentiu no ato, estará configurada a infração, pois tal consentimento não é 

válido [...] (GONÇALVES, 2012, p. 143).   

 

A legislação atual prevê punições para aqueles que praticam atos em desfavor sexual 

em face de crianças e adolescentes. Entretanto, muito embora exista disposição legal 

pertinente sobre o assunto, segundo dados do Ministério da Saúde, a maior parte das 

vítimas de estupro é constituída de crianças e adolescentes, em torno de 70% dos casos 

denunciados, sendo que 24,1% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos, 

e 32,2% são amigos ou conhecidos da vítima
13

. 

Os artigos 218 a 218-B do Código Penal prevê também as modalidades de crime 

quanto à corrupção de menores e o favorecimento da prostituição ou outra forma de 

exploração sexual de vulnerável. No primeiro caso, o delito parte da indução do menor de 14 

(catorze) anos à prática do ato para satisfação do desejo sexual de outrem ou de presenciá-lo, 

objetivando também a satisfação de outrem ou sua própria satisfação. Já no segundo caso, a 

conduta diz respeito ao menor de 18 (dezoito) anos, tipificado como ―favorecimento à 

prostituição‖, a qual submete, induz ou atrai o mesmo às práticas de prostituição ou impeça e 

dificulte o abandono desta. Desta forma, a previsão legal visa proteger o menor vulnerável e o 

menor de 18 (dezoito) anos de presenciar atos de cunho sexual, os quais ele ainda não tem 

maturidade para entender, bem como de praticar atos que estejam em desacordo com a moral, 

bons costumes e, principalmente, em desacordo com sua idade (RODRIGUES, 2012).  

A legislação cuida de salvaguardar o bem-estar e a dignidade, tanto no âmbito pessoal 

quanto sexual, da pessoa criança e adolescente, principalmente em atenção à sua idade e fase 

de desenvolvimento físico, psíquico, espiritual e moral. Diante disto, segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em seu artigo 15
14

, bem como conforme os princípios da dignidade 

                                                           
13

 Vide: IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Crianças e adolescentes são 70% das vítimas de 

estupro. IPEA, 2014. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21848&catid=8&Itemid=6. 

Acesso em: 05 nov. 2018. 

14
 Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e 

à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de diretos civis, humanos e 

sociais garantidos na Constituição e nas leis.  

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21848&catid=8&Itemid=6
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da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente, estes são detentores de 

direitos, no que tange à liberdade, à dignidade e ao respeito, cabendo à família, em especial 

aos pais, ao Estado e à sociedade, em geral, o exercício e a prática de deveres como uma 

forma de garanti-los.  

 

 

5. A REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS NOS CASOS DE ABUSO SEXUAL, 

VISANDO A DIGNIDADE HUMANA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 

A dignidade da pessoa humana é um atributo próprio da humanidade, a qual a pessoa é 

detentora de proteção inafastável, considerada como elemento intrínseco de cada indivíduo, 

assegurando os direitos e os deveres fundamentais contra qualquer ato considerado degradante 

ou desumano, a fim de garantir o mínimo de condições para uma vida saudável. Neste 

sentido, a Constituição Federal de 1988 dispôs quanto à dignidade da pessoa humana e a 

instituiu como princípio fundamental, englobando desde os direitos individuais de cada 

pessoa até no que diz respeito à natureza social, econômica e cultural
15

. 

Gagliano e Filho disscorrem sobre o assunto: 

 

Princípio solar em nosso ordenamento, a sua definição é missão das mais 

árduas, muito embora arrisquemo-nos a dizer que a noção jurídica de 

dignidade traduz um valor fundamental de respeito à existência humana, 

segundo as suas possibilidades e expectativas, patrimoniais e afetivas, 

indispensáveis à sua realização pessoal e à busca da felicidade 

(GAGLIANO; FILHO, 2015, p. 76). 

 

O princípio de proteção da dignidade da pessoa humana é conceituado como um 

―princípio máximo‖ ou ―superprincípio‖, pois trata-se de um instituto ligado diretamente à 

personalidade da pessoa, considerado como irrenunciável, norteador de direitos e garantias. 

Desta forma, no âmbito familiar não se faz diferente, a família passa a ser valorada como um 

instrumento desenvolvedor da personalidade dos pais e dos filhos, bem como promovendo a 

dignidade de todos os seus integrantes. Esta ideia de promoção da dignidade por meio da 

família faz relação com todos os benefícios que a mesma proporciona ao indivíduo quanto à 

moradia e ao conforto familiar, à alimentação e aos cuidados, à convivência, ao afeto entre 

pais e filhos e ao direito-dever de proteção dos mesmos (TARTUCE, 2016). 

                                                           
15

 Constituição Federal de 1988. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: III – a dignidade da pessoa humana. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, dentre o rol de direitos elencados aos 

menores, o direito de ser criado e educado no seio familiar, asseguradas a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu total desenvolvimento
16

. Embora a 

convivência e as visitas sejam direitos legalmente e constitucionalmente previstos como 

garantidores da formação da personalidade, em determinados casos podem sofrer restrições, 

limitações ou modificações em decorrência da falta de proteção dos pais aos filhos e/ou a 

prática de ações em desfavor dos mesmos.  

O direito de convivência e o direito de visitas não possui caráter definitivo, visto que 

em situações excepcionais e sempre que as circunstâncias se fizerem desfavoráveis podem 

sofrer restrições ou supressões temporárias. Isso ocorre porque algumas situações podem ser 

consideradas como prejudiciais à moral e à integridade do menor e, muito embora esta 

restrição não ocorra em caráter absoluto, o direito de visitas pode ser fonte de prejuízos.  

Em sede de decisão judicial, o magistrado deve considerar três fatores como garantia 

do bem-estar da criança e do adolescente quando o assunto se voltar ao direito de visitas e sua 

regulamentação ou limitação, como o interesse dos mesmos, as condições dos pais para o 

cuidado e o convívio, e o ambiente em que se encontram inseridos, visto que qualquer 

modificação na convivência familiar pode ser plenamente justificada em razão dos interesses 

do menor. Caso não cumpridos tais interesses, a convivência familiar poderá sofrer limitações 

ou suspensão.  

A modificação, limitação ou a suspensão da convivência familiar somente surtirá 

efeitos nas hipóteses de perigo ou dano ao menor ou quando comprovados a existência de 

motivos prejudiciais em decorrência da mesma, como os casos de abuso sexual. Nos casos em 

que são necessárias a adoção de medidas protetivas aos infantes, o judiciário conta com o 

auxílio de equipes interdisciplinares especializadas, perícias psicológicas, perícias 

biopsicossociais, acompanhamento psicológico e a visitação assistida por profissionais 

capacitados, objetivando a manutenção das visitas, entretanto, de forma assistida (FARIAS; 

ROSENVALD, 2011). 

Roberto Senise Lisboa expõe quanto ao assunto: 

 

Em hipóteses de gravidade, o juiz poderá proceder à restrição do 

exercício do direito de visita a algumas poucas horas no domicílio do 

menor ou, ainda, durante o horário de funcionamento do visitório 

público. A visitação assistida contará com a presença de profissional 

                                                           
16

 Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no 

seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 

em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 
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designado pelo juiz para acompanhar as visitas. Porém, se o juiz 

considerar de bom alvitre a suspensão temporária do direito de visitas, 

assim poderá fazê-lo, em tutela antecipatória do mérito, até proferir a 

sentença que poderá, a pedido, até mesmo determinar a perda do direito 

de visita (LISBOA, 2012, p. 130). 

 

Quando considerada a gravidade dos fatos imputados aos pais ou quando restar 

comprovada a prática do ato no que tange ao abuso sexual em todas as suas modalidades 

voltadas ao menor, a jurisprudência é clara ao estabelecer a prevalência do melhor interesse 

da criança e do adolescente sobre qualquer outro interesse. Desta forma, em decorrência do 

entendimento que o infanto-juvenil tem o direito de visitar e de ser visitado como uma forma 

de manutenção do convívio familiar com ambos os pais, as visitas passarão por uma 

regulamentação quanto à sua ocorrência, devendo ser fiscalizadas por profissionais 

capacitados, bem como realizados exames e acompanhamentos psicológicos 

frequentemente
17

. 

Nestes casos, os psicólogos e os assistentes sociais exercem um papel de extrema 

importância no estudo familiar. Ambos os profissionais podem estudar e acompanhar os 

hábitos e o dia a dia da família envolvida, emitindo pareceres pertinentes acerca do que foi 

avaliado, bem como quanto à evolução ou regressão do caso a fim de auxiliar o juiz quando à 

tomada de suas decisões
18

. 

A regulamentação de visitas também poderá ser assistida por parentes próximos, como 

os avós ou mãe/pai não acusado, pois estas inibirão qualquer tentativa de satisfação da 

lascívia do abusador. As visitas ainda terão seus períodos reduzidos, como uma forma de 

tentativa de reaproximação aos poucos do filho com a figura paterna ou materna e a 

supervisão permanecerá até que sejam afastadas completamente as hipóteses de perigo em 

face da criança ou adolescente
19

.  

                                                           
17

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PAI. ACUSAÇÃO DE 

ABUSO SEXUAL. VISITAS ASSISTIDAS. CABIMENTO. 1. Como decorrência do poder familiar, o pai 

não-guardião tem o direito de avistar-se com a filha, acompanhando-lhe a educação, de forma a estabelecer 

com ela um vínculo afetivo saudável. 2. A mera suspeita da ocorrência de abuso sexual não pode impedir o 

contato entre pai e filha. 3. Adequado, assim, as visitas assistidas pelos avós paternos, com o que restará 

assegurada a integridade física e psicológica da menor durante o convívio com o genitor, bem como 

resguardará este de novas acusações. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento Nº 

70066306572, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 28/08/2015). (TJ-RS - AI: 70066306572 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de 

Julgamento: 28/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015) . 
18

 Vide: CHAVES, Luís Cláudio da Silva. Regulamentação de visitas e o interesse do menor. Dom Total, 

2010. Disponível em: <https://domtotal.com/colunas/detalhes.php?artId=1337>. Acesso em: 05 nov. 2018.  
19

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA DE ABUSO SEXUAL 

PRATICADO PELO PAI À MENOR COM TRÊS ANOS DE IDADE. INVESTIGAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E 

https://domtotal.com/colunas/detalhes.php?artId=1337
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Reportando-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e associando-o à criança e 

ao adolescente, o legislador procurou dispor quanto às punições mais severas para os casos de 

abuso, a violência e a exploração sexual, bem como para as possibilidades de ―revisão‖ e 

novas regulamentações para os casos de visita, até porque o próprio Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê que ambos são pessoas dotadas de direto à dignidade
20

.  

É importante frisar que esta mesma legislação fornece caminhos para estabelecer esse 

direito, dividido ainda em três subtipos, quais sejam o direito à integridade física, direito à 

psíquica e direito à moral. Quando desrespeitados qualquer um destes direitos, seja na seara 

psíquica, física e moral são considerados de alta gravidade, posto que podem comprometer o 

desenvolvimento emocional do menor, levando-os a comprometimentos psicológicos 

futuros
21

. 

Mesmo na hipótese de serem determinadas a continuidade das visitas, denominadas 

assim como ―monitoradas‖ ou ―assistidas‖, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ele se 

dirige, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento, devendo ser observadas a inibição de 

qualquer prejuízo, físico, psíquico, moral ou espiritual em desfavor dos mesmos, ressaltando 

que é dever dos pais, do Estado e da Sociedade, em geral, a aplicação efetiva de condições 

dignas em defesa dos menores, principalmente por serem incapazes de exprimirem sua 

vontade e se defenderem sozinhos em razão de sua tenra idade e incapacidade. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A filiação é o vínculo existente entre pais e filhos, independente de vínculo sanguíneo 

ou não, sendo admitidos ainda nos dias atuais a possibilidade de filiação socioafetiva e filhos 

                                                                                                                                                                                     
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3.º E 4.º DA LEI N. 8.069/90 

CUMULADO COM O ART. 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÕES 

PSCICOLÓGICAS E SOCIAS - DIREITO DE VISITA ASSEGURADO DE FORMA ASSISTIDA A FIM 

DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DA MENOR - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. "O 

juiz deverá procurar a solução prevalente que melhor se adapte ao menor, sem olvidar -se dos sentimentos e 

direitos dos pais" (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Direito de família. Atlas, 2003, 3ª ed., v. VI, p. 

228). (TJ-SC - AI: 135135 SC 2009.013513-5, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 20/08/2009, 

Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento, de Jaraguá do Sul). 
20

 Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 17. 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, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
21

 Vide: BARBOSA, Cecília Pinheiro. Dignidade da pessoa humana no âmbito do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Âmbito Jurídico, 2011. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12452>. Acesso em: 05 nov. 

2018. 



18 

 

de casais homoafetivos. A partir da filiação surge o poder familiar, a qual corresponde à 

responsabilidade dos pais com relação aos filhos menores, púberes ou impúberes, podendo ser 

elencado como um direito-dever que ambos têm à educação, à saúde, à alimentação, ao afeto 

e à convivência familiar e comunitária. 

A convivência familiar é vista como extremamente importante para o desenvolvimento 

sadio da criança e do adolescente, pois a figura dos pais é um exemplo e incentivo ao 

crescimento digno. Neste sentido, dentro do âmbito da convivência familiar propriamente 

dita, o direito de visitas visa garantir os interesses do menor, a qual deve ser regulamentada, 

conforme as necessidades do mesmo.  

Em diversos casos, o direito de visita sofre alterações, limitações ou suspensão. No 

entanto, a hipótese em que mais se questiona a possibilidade de manutenção deste convívio 

são os casos de abuso sexual dos pais em face dos filhos.  

O abuso sexual, em todas as suas modalidade e classificações, é a ação dos pais na 

prática de atos sexuais com o intuito de satisfação sexual, própria ou de terceiros e, muito 

embora seja considerada pela legislação como grave, existe a alternativamente à continuidade 

das visitas, no entanto, de forma assistida e com acompanhamento frequente profissional.  

Como garantia da dignidade da criança e do adolescente em face da prática de tais 

atos, é dever da família, do Estado e de toda a sociedade salvaguardar que sejam efetivadas 

corretamente as visitas para estes determinados casos, devendo ser analisados caso a caso, 

tento pelo judiciário, quanto por profissionais preparados para então poder ser mantida.  
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