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RESUMO

ALMEIDA, Jéssica Pascoal Santos. PEDOFILIA: aspectos clínicos, éticos e forenses. 2014.
430 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

A pedofilia é um tema complexo e multifacetado, que exige abordagem interdisciplinar.
No que tange às ciências jurídicas, uma das questões mais importantes a serem enfrentadas
diz respeito à adequação da resposta penal dada aos pedófilos condenados pela Justiça
criminal brasileira. O objetivo geral da presente pesquisa é verificar como a resposta penal
dada aos pedófilos judicialmente condenados pode ser mais adequada à luz do atual estado
de arte da clínica. Para que o escopo principal fosse alcançado, foram formulados três
objetivos específicos, quais sejam, (I) identificar os aspectos clínicos da pedofilia que são
relevantes para a compreensão do fenômeno pelos operadores do Direito e que permitem
uma abordagem interdisciplinar; (II) enumerar os aspectos éticos e os pressupostos
desejáveis das medidas terapêuticas e das consequências jurídicas da condenação criminal
dos pedófilos; e, (III) averiguar, à luz de medidas alternativas e eticamente defensáveis,
novas possibilidades de resposta penal para os pedófilos judicialmente condenados. Todas
as questões permitiram também a reflexão sobre a adequação e a pertinência das atuais
propostas legislativas em trâmite no Congresso Nacional acerca da matéria. A abordagem
não se restringe à dogmática jurídica e estabelece elos com outras áreas do conhecimento
humano, notadamente com a Medicina Forense, com a Psiquiatria Forense e com a
Psicologia Jurídica. Esta pesquisa pretende contribuir para o debate jurídico-penal acerca
da pertinência ou não da implementação de medidas terapêuticas obrigatórias aos pedófilos
judicialmente condenados, bem como oferecer subsídios para a proposição de um novo
paradigma à prática forense no tocante às consequências jurídicas decorrentes da
condenação criminal de pessoas com transtorno pedofílico.

Palavras-chave: Pedofilia – Transtorno pedofílico – Medidas terapêuticas – Aspectos
Éticos – Resposta penal adequada
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ABSTRACT

ALMEIDA, Jéssica Pascoal Santos. PEDOPHILIA: clinical, ethical and forensic aspects. 2014.
430 p. Dissertation (Master) – Faculty of Law, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2014.

Pedophilia is a complex and multifaceted subject that requires an interdisciplinary
approach. Regarding the juridical sciences, one of the most important issues to be faced
concerns the adequacy of the criminal response given to convicted pedophiles by the
Brazilian criminal justice. The general aim of this research is to verify how the criminal
response given to convicted pedophiles may be more appropriate in the light of the current
state of the clinic art. For the main purpose to be reached, three specific aims were
formulated: (I) to identify the clinical aspects of pedophilia that are relevant to
understanding the phenomenon by the Law operators and that allow an interdisciplinary
approach; (II) to enumerate the ethical aspects and the desirable presuppositions of the
therapeutic measures and the juridical consequences of criminal conviction of pedophiles;
and (III) to examine, in the light of alternative and ethically defensible measures, new
possibilities of criminal response for convicted pedophiles. All issues also allowed the
reflection on the appropriateness and aptness of the current legislative proposals in course
at the National Congress on the subject. The approach is not limited to law doctrine and
establishes links with other areas of the human knowledge, especially with the Forensic
Medicine, Forensic Psychiatry and Forensic Psychology. This research intends to
contribute to the criminal legal debate about the aptness or not of the implementation of
mandatory therapeutic measures to convicted pedophiles, as well as to offer subsidies for
the proposal of a new paradigm to forensic practice with regard to the juridical
consequences of the criminal condemnation of people with pedophilic disorder.

Keywords: Pedophilia – Pedophilic disorder – Therapeutic measures – Ethical Aspects –
Appropriate criminal response.
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INTRODUÇÃO

A pedofilia é um tema complexo e multifacetado, que exige abordagem interdisciplinar.
Quando é estudada de forma isolada, por apenas uma das áreas do conhecimento, as implicações ou limitações que são colocadas pelas outras ciências logo surgem e, frequentemente, trazem consigo conflitos éticos. Assim como não é fácil para o operador do Direito
compreender as questões clínicas relacionadas ao transtorno pedofílico, não é simples para
o clínico ter que lidar com as consequências e desafios que emergem das normas aplicáveis
às questões relacionadas ao tratamento de pacientes pedófilos. Diante disso, buscou-se, na
medida do possível, integrar os diferentes saberes que se relacionam e compartilham o
mesmo objeto de estudo para, a partir dessas perspectivas complementares, compreender
de forma mais ampla o fenômeno e refletir, com maior embasamento, sobre as consequências jurídicas decorrentes da condenação criminal de pessoas com transtorno pedofílico.
Assim, o objetivo geral da presente pesquisa é verificar como a resposta penal dada aos
pedófilos judicialmente condenados pode ser mais adequada à luz do atual estado de arte
da clínica. Para que o escopo principal fosse alcançado, foram formulados três objetivos
específicos, quais sejam, (I) identificar os aspectos clínicos da pedofilia que são relevantes
para a compreensão do fenômeno pelos operadores do Direito e que permitem uma
abordagem interdisciplinar; (II) enumerar os aspectos éticos e os pressupostos desejáveis
das medidas terapêuticas e das consequências jurídicas da condenação criminal dos
pedófilos; e, (III) averiguar, à luz de medidas alternativas e eticamente defensáveis, novas
possibilidades de resposta penal para os pedófilos judicialmente condenados.
No que tange às ciências jurídicas, uma das questões mais importantes a serem enfrentadas
diz respeito à adequação da resposta penal dada aos pedófilos condenados pela Justiça
criminal brasileira. Todavia, para poder refletir sobre este recorte temático, é preciso, antes,
compreender a pedofilia e sua dimensão clínica.
Pedofilia – termo cuja etimologia surge da composição das palavras gregas paidós,
antepositivo que significa 'filho, filha, criança', e phílos, pospositivo que quer dizer 'amigo,
querido, queredor' – é o transtorno mental “que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças” (HOUAISS, 2009). No entanto, tal vocábulo tem sido utilizado
de forma genérica e inadequada para designar todas as formas de manifestação de interesse
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por práticas de cunho sexual com crianças e adolescentes, quando, na verdade, trata-se de
um conceito clínico relacionado a um específico transtorno parafílico.
O interesse forense neste tema se dá em razão do fato de que os atos pedofílicos podem
configurar alguns crimes previstos na legislação penal brasileira, especialmente no Código
Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, diplomas legais que punem as mais variadas formas de manifestação de interesse por práticas dessa natureza. Contudo, é preciso
destacar, desde o início, o perigoso risco de se associar uma doença a determinados tipos
penais, criminalizando não o ato praticado (o comportamento socialmente problemático),
mas uma condição do autor, ou seja, ele próprio, circunstância que caracteriza manifesto (e
execrável) direito penal do autor ao invés do direito penal do ato.
A presente pesquisa foi elaborada para investigar como, à luz do atual estado de arte da
clínica, a resposta penal dada aos pedófilos condenados pela Justiça criminal brasileira
pode ser mais adequada. Por isso, para resolver o problema de pesquisa, foi necessário ir
além da compreensão dogmático-jurídica – pressuposto de uma pesquisa em Direito – e
subsidiar o presente estudo, também, no saber de outras áreas do conhecimento humano,
notadamente da Medicina Forense, da Psiquiatria Forense e da Psicologia Jurídica,
dedicando-se a uma abordagem interdisciplinar pouco usual na literatura jurídica brasileira
sobre o tema.
Para que seja possível esse olhar interdisciplinar sobre as questões relacionadas principalmente com o tratamento clínico dos pedófilos, é necessário que os operadores do Direito
compreendam aspectos e circunstâncias específicas de outras áreas e enfrentem questões
que são, na maioria das vezes, ignoradas não apenas na prática forense, mas também nas
pesquisas científicas em Direito.
Assim, a presente pesquisa buscou fazer um levantamento das questões que têm sido objeto
de estudo e debate das ciências não-jurídicas e que complementam a compreensão do
fenômeno da pedofilia. Daí porque foi necessário dedicar-se também à tarefa de entender
os conceitos clínicos básicos para refletir mais adequadamente em especial sobre as medidas
terapêuticas do transtorno pedofílico.
Além do respectivo aporte dogmático-penal – pressuposto específico desta área –, os subsídios bibliográficos das outras áreas foram encontrados na literatura científica da moderna
Psiquiatria e Psicologia, que forneceu os elementos médicos e psicológicos indispensáveis
para este estudo.
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Como o tema está inserido no âmbito da saúde mental, consideramos a tridimensionalidade
da atual noção de saúde proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que integra
o biológico (físico), o psicológico (mental) e o social ao estado de bem-estar. Esta noção
biopsicossocial da saúde é mais adequada, pois não equivale à já superada ideia de mera
ausência de doenças.
Para que esteja claro da onde estamos partindo para alcançar o mencionado objetivo geral,
cumpre-nos, desde já, especificar quais são os pressupostos deste estudo:
a) os transtornos mentais existem enquanto realidade clínica e as
definições aqui adotadas estão nos principais manuais de referência sobre o assunto: a
“International Classification of Diseases” (Classificação internacional de doenças – CID),
editada pela OMS, e o “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (Manual
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais; sigla DSM, em inglês), publicado pela
American Psychiatric Association (APA);
b) a sexualidade humana tem uma importante e significativa
dimensão psíquica e social e não se limita aos aspectos físicos ou biológicos do corpo; e,
c) a abordagem jurídica de qualquer prática que se relacione com o
transtorno pedofílico deve considerar o atual estado de arte da clínica, ou seja, deve levar
em conta os conhecimentos da literatura científica especializada, bem como a experiência
dos clínicos que tratam pacientes com este transtorno e que se debruçam sobre cada um dos
indivíduos para examina-los e compreende-los e, a partir disso, propor as intervenções adequadas para ajuda-los a também se compreenderem, cuidando, assim, da saúde de cada um.
Dois são os referenciais teóricos adotados no presente estudo. No tocante às reflexões
sobre os aspectos éticos relacionados ao tema, a abordagem se dá à luz da Bioética das
Relações, que concebe que, como os conflitos de valores surgem da oposição entre normas
e interesses, ao invés de se julgar que existe sempre um valor social que deve ser
observado independentemente do indivíduo (ética moralista), a ética se constrói a partir do
respeito a si próprio e ao outro (reconhecendo-se a existência da ética de cada um). Refletir
a Bioética pautando-se nas relações humanas é considerar que os indivíduos têm valor
fundamental e devem ser compreendidos como eles são, e que sua autonomia deve ser
respeitada. E a partir da compreensão das suas dificuldades de interação com os outros e
das circunstâncias dos seus atos, é que se deve buscar democraticamente um consenso,
uma alternativa possível para cada situação (COHEN, 2014).
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Dialogando com esse modo de pensar as questões éticas, adotam-se também como
referencial teórico as perspectivas da Criminologia Clínica de inclusão social, teoria que
foi incorporada às reflexões sobre os aspectos criminais relacionados especialmente, no
caso, à execução penal da condenação de pedófilos. Dentro do paradigma das interrelações sociais, os atos pedofílicos serão entendidos como comportamentos socialmente
problemáticos – definidos como criminosos pela lei penal – das pessoas que possuem um
transtorno parafílico específico. Todos os elementos que interagem na ocorrência do
fenômeno (saúde mental, cultura, valores, empreendedores morais, criadores e aplicadores
das leis, vítimas etc.) e o ator (situado) do comportamento problemático que foi definido
como crime devem ser compreendidos em todo seu contexto individual e social. A partir
disso, torna-se possível (i) compreender o comportamento como a alternativa que se
apresentou como a mais viável para o pedófilo diante da situação problemática enfrentada,
em que pese suas implicações penais e sociais, e (ii) discutir formas mais adequadas – e
individualizadas – de inclusão social, que tenham como pressuposto a participação ativa,
consciente e interessada deste específico ator situado (SÁ, 2011).
Em razão da interdisciplinaridade do estudo, existe uma infinidade de temas correlatos que
gravitam ao redor do assunto, aumentando a complexidade das questões relacionadas e
dificultando a compreensão global do fenômeno. Diante do risco de se ampliar em demasia
a abordagem da presente pesquisa, foi necessário não apenas fazer o recorte temático nos
termos já expostos, como também adotar medidas que permitissem apresentar e discorrer
sobre o assunto de modo mais objetivo e sem a necessidade de, a todo instante, ter que
interromper a continuidade da discussão para expor outras questões. Assim, duas foram as
medidas adotadas para facilitar a análise central deste estudo:
a) em relação aos conceitos das ciências não-jurídicas e dos termos
não exclusivamente jurídicos, optou-se por partir das definições oriundas das enciclopédias
ou dos dicionários temáticos reconhecidamente importantes e amplamente utilizados pelas
respectivas áreas do conhecimento, bem como preferiu-se utilizar as definições
estabelecidas em tratados e convenções internacionais aplicáveis ao Brasil, evitando-se,
desta forma, o prolongamento desnecessário de discussões sobre as diferentes linhas ou
formas distintas de concepções, e tornando mais objetiva a abordagem de alguns assuntos,
sobretudo daqueles sobre os quais a falta de consenso teórico não compromete o exame do
tema central; e,
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b) como são muitos conceitos clínicos a serem considerados e para
não interromper a apresentação de determinados aspectos de termos que possivelmente já
são conhecidos por parte dos leitores, algumas definições foram apresentadas nas notas de
rodapé.
É importante consignar que, na literatura jurídica, poucas referências abordam o tema de
modo imparcial e em observância à linguagem científica apropriada. É muito frequente
encontrar termos pejorativos como “monstro”, “anormal”, “predador sexual”, entre outros,
bem como expressões estigmatizantes (v.g. “prática desvaliosa e pervertida”), que denotam
juízos de valor exclusivamente moralistas – impróprios para qualquer texto que se pretenda
científico, além de caracterizarem, muitas vezes, uma visão desumanizada do pedófilo,
circunstância que avaliamos ser inadequada e bastante perigosa. Claro que se reconhece a
gravidade de todos os problemas que potencialmente envolvem o abuso sexual de crianças
e adolescentes, porém, nada justifica que avaliações subjetivas sejam trazidas para as
produções e discussões acadêmicas ou científicas.
Portanto, diante da complexidade e da amplitude do tema e considerando os propósitos
desse estudo, impõe-se a necessidade de analisar as questões relacionadas à pedofilia que
conduzem a uma compreensão jurídico-penal e médico-legal mais condizente com o atual
estado de arte da clínica e que permitem a reflexão sobre a adequação e a pertinência das
medidas terapêuticas e das respostas penais abordadas pelas respectivas literaturas. Em
outras palavras, eis o recorte temático da presente pesquisa.
As justificativas desta pesquisa são as seguintes: (a) contribuir para o debate jurídico-penal
acerca da pertinência ou não da implementação de medidas terapêuticas obrigatórias aos
pedófilos judicialmente condenados; e, (b) oferecer subsídios para a proposição de um
novo paradigma à prática forense no tocante às consequências jurídicas decorrentes da
condenação criminal de pessoas com transtorno pedofílico.

Após apresentar os aspectos gerais relacionados à sexualidade humana e aos transtornos
parafílicos, o presente estudo estabeleceu, em relação à delimitação do tema, três frentes de
abordagens específicas, a saber: (i) aspectos clínicos e terapêuticos relacionados ao
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transtorno pedofílico, (ii) aspectos éticos e legais relacionados ao seu tratamento clínico, e
(iii) aspectos criminais decorrentes da prática de atos pedofílicos.
A sexualidade humana foi abordada no sentido de atender aos interesses do Capítulo 1,
quais sejam, contextualizar e introduzir os transtornos parafílicos. Diante da complexidade
do assunto, algumas considerações sobre a relação entre o comportamento sexual e a
cultura, bem como as noções de abuso e exploração sexual, foram pontuadas, enfatizandose o contexto das relações sexuais entre adultos e crianças/adolescentes.
No Capítulo 2, os aspectos clínicos gerais que permitem uma abordagem interdisciplinar e
são relevantes para a compreensão do fenômeno por parte dos operadores do Direito foram
apresentados e discutidos para que fosse possível compreender o tratamento clínico do
transtorno pedofílico enquanto um transtorno mental. Diante da imersão deste estudo nas
áreas do conhecimento humano que tratam este fenômeno sob o enfoque específico da
saúde mental, pudemos conhecer o atual estado de arte da clínica sobre o tema.
O Capítulo 3 foi destinado à segunda frente específica de abordagem e tratou de analisar
algumas questões legais e os principais conflitos éticos que decorrem do tratamento clínico
do transtorno pedofílico, tais como a possibilidade do tratamento ser compulsório e/ou
involuntário e o conflito entre o sigilo profissional e o dever de comunicar casos de abuso
sexual infantojuvenil. Além disso, refletiu-se, também, sobre a estigmatização social do pedófilo e a autonomia do indivíduo, enumerando-se os pressupostos desejáveis das medidas
terapêuticas.
Antes de avançar para a última frente de abordagem, algumas considerações sobre o foco
de interesse sexual do pedófilo foram brevemente pontuadas no Capítulo 4. Diante da
existência de concepções distintas sobre as crianças e os adolescentes, revelou-se necessário
apresentar as definições identificadas na bibliografia consultada, comparando-as e descrevendo algumas características que distinguem tais categorias de menores de idade. Tudo
isso para também discorrer sobre a hebefilia (interesse sexual em adolescentes).
Após o estudo interdisciplinar do tema e uma compreensão mais ampla do fenômeno, e já
cientes dos aspectos éticos e clínicos relevantes, tornou-se possível, no Capítulo 5, refletir
sobre os aspectos criminais relacionados ao tema, notadamente as consequências jurídicopenais decorrentes da condenação criminal de pessoas com transtorno pedofílico. Dentre os
assuntos especificamente abordados nesta última parte da presente dissertação, destacamse, também, as considerações sobre a responsabilidade penal dos pedófilos, as propostas
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legislativas em trâmite no Congresso Nacional brasileiro e os pressupostos desejáveis das
respostas penais mais adequadas.

Além de uma revisão de literatura, esta dissertação conta com o suporte de uma pesquisa de
campo (entrevistas de natureza qualitativa) sobre questões específicas relacionadas ao
tratamento clínico de pacientes pedófilos envolvidos ou não com abuso sexual de crianças
e adolescentes. Os dados coletados a partir desta ilustração de campo foram apresentados e
discutidos no decorrer dos capítulos, conforme a temática abordada em cada item.
As entrevistas qualitativas realizadas para esta pesquisa não constituem o trabalho em si. A
ideia de também ir a campo para colher informações não visou esgotar na análise das
respostas dos entrevistados o estudo sobre o tema. Na verdade, tais entrevistas tiveram a
finalidade de compor um material de pesquisa que contivesse o registro da prática clínica,
das experiências e das percepções dos profissionais da saúde mental (médicos psiquiatras e
psicólogos) que lidam com o tratamento clínico de pacientes com transtorno pedofílico,
conteúdo inexistente na literatura clínica especializada. Portanto, este material – anexado
ao final desta dissertação – constituiu uma fonte a mais a partir da qual o objeto de pesquisa
pôde ser conhecido e problematizado, não se restringindo a abordagem somente à literatura
científica, aproximando-a também da realidade e das práticas clínicas.
A maioria das questões foi elaborada para que fosse possível conhecer principalmente o
universo clínico do tratamento dos pacientes com transtorno pedofílico. Conhecer a área da
saúde – muitas vezes tão distante do campo jurídico – revelou-se fundamental. Os dados
coletados por meio da pesquisa de campo viabilizaram o conhecimento de uma realidade
prática que não poderia ser apreendida de outra maneira.
Leituras preliminares, disciplinas e cursos especializados, bem como uma aproximação
prévia do campo de estudo (nos ambulatórios especializados, com as equipes interdisciplinares) permitiram a elaboração, de modo bastante direcionado, das questões do roteiro de
entrevista (ANEXO – ROTEIRO

DE

ENTREVISTAS). Especificamente sobre as questões com

conteúdo forense, a intenção das perguntas foi compreender como os aspectos penais
repercutem no âmbito da saúde e como são percebidas pelos profissionais da saúde mental
entrevistados e, indiretamente, por seus pacientes.
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Para facilitar a localização da apresentação e discussão dos temas e/ou das respostas dos
entrevistados com base nas questões do referido roteiro, a tabela abaixo foi elaborada com
a indicação dos respectivos itens do sumário que concentraram a abordagem sobre cada
uma das questões e/ou temas. A íntegra das entrevistas acompanha a presente dissertação
(ANEXO A até ANEXO T).

Tabela para localização dos itens do sumário que abordaram as questões e/ou os
temas do roteiro de entrevista [Tabela – Questões do roteiro x Itens do sumário]

Questões do roteiro Itens do sumário
1

3.6.

2

3.6.

3

5.3.

4

5.3.

5

5.3.

6

3.1.

7

3.6.

8

3.6.

9

3.6.

10

2.9.2 / 3.4.

11

2.9.2.1.

12

2.9.2.2.

13

3.3.

14 a

3.3.

14 b

2.7.2 / 5.1.2.

14 c

3.5.

14 d

3.3.

15

4.2.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A complexidade do fenômeno da pedofilia exige abordagens e medidas interdisciplinares.
É preciso pensar estratégias adequadas para lidar com cada um dos seus aspectos e questões, bem como compreender que seus desdobramentos não podem ser analisados de modo
reducionista, sem considerar as dimensões e interfaces envolvidas. Diante disto, não existe
uma medida única que seja capaz de alcançar, por exemplo, todas as implicações que podem
decorrer do comportamento pedofílico e resolvê-las. Procuramos nos ater aos limites do
recorte temático estabelecido, abordando a interface saúde mental e justiça e considerando,
especialmente, os aspectos clínicos, éticos e forenses da pedofilia.
Este estudo só foi possível a partir da identificação e compreensão preliminar da dimensão
clínica do transtorno pedofílico. Embora se reconheça que muitos elementos precisam de
mais pesquisas e aperfeiçoamento contínuo (v.g. medidas terapêuticas), sem a consideração
do atual estado de arte da clínica – pressuposto fixado desde o início –, a abordagem forense
ficaria incompleta dada à inserção do fenômeno no âmbito da saúde mental.
Porém, conhecer os aspectos clínicos e não analisar os aspectos éticos relacionados principalmente ao tratamento clínico do transtorno pedofílico poderia ensejar abordagens e conclusões que não fossem eticamente defensáveis. Como um dos objetivos específicos desta
pesquisa foi enumerar os pressupostos desejáveis das medidas terapêuticas e das consequências jurídicas da condenação criminal dos pedófilos, as reflexões éticas foram essenciais.
Os referenciais teóricos adotados (Bioética das relações e Criminologia clínica de inclusão
social) foram fundamentais e determinantes na averiguação e análise das possibilidades de
resposta penal, à luz de medidas alternativas e eticamente defensáveis, para os pedófilos
judicialmente condenados. A ênfase e a valorização do indivíduo como sujeito que deve ser
compreendido em todo seu contexto individual e social, e respeitado como ele é, justificam
e corroboram a necessidade da individualização de todas e quaisquer medidas. Diante disto,
tornou-se pressuposto básico tanto das medidas terapêuticas quanto das respostas penais
mais adequadas a busca e a defesa por medidas individualizadas, conforme cada caso.
Assim, diante de tudo que fora abordado em relação ao tratamento clínico dos indivíduos
com transtorno pedofílico, os seguintes pressupostos desejáveis das medidas terapêuticas e
respectivas medidas práticas para efetivá-las se destacam, não apenas por serem eticamente
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defensáveis e permitirem a individualização da abordagem clínica, como também em razão
da importância e impacto que têm no tratamento dos pedófilos e na sua eficácia:
1. voluntariedade do tratamento (oferecer ao indivíduo – e não impor – a possibilidade do
tratamento clínico especializado);
2. abordagem terapêutica especializada e interdisciplinar (viabilizar o acompanhamento
clínico do indivíduo por equipe especializada composta, no mínimo, por médico psiquiatra
e psicológico);
3. envolvimento e participação efetiva da família (incluir a participação dos familiares do
indivíduo no processo de tratamento, viabilizando esclarecimentos e orientações adequadas
para que a família possa fornecer apoio e suporte para o paciente e funcionar como um
controle externo – continência familiar);
4. promoção de psicoterapias de grupo (viabilizar a realização desta medida terapêutica
que favorece o aprendizado por intermédio das experiências dos outros membros do grupo
e o incentivo à mudança).
Para a efetivação desses pressupostos desejáveis e medidas práticas, revela-se importante a
criação de centros de referência baseados na abordagem especializada e interdisciplinar
deste tipo específico de tratamento clínico.
Se houver interesse público verdadeiro em medidas concretas que visem de modo efetivo
dar respostas mais adequadas e eticamente defensáveis para o tema objeto de análise deste
estudo, as questões acima destacadas precisam ser incorporadas às abordagens jurídicas
dos desdobramentos penais dos comportamentos socialmente problemáticos que podem ser
praticados por pedófilos. Considerando o atual estado de arte da clínica, concluímos que,
para uma resposta penal mais adequada e eticamente defensável nos casos de condenação
destes indivíduos, é preciso considerar:
a) a inclusão da possibilidade de um tratamento clínico (especializado e interdisciplinar)
para o transtorno pedofílico, medida que pode contribuir para a promoção da saúde mental
do indivíduo;
b) que a adesão ao tratamento clínico seja voluntária, em respeito, não apenas ao princípio
da autonomia, como também diante da maior efetividade da medida terapêutica neste caso;
c) que as medidas alternativas às diferentes formas de restrição à liberdade individual
devem ser priorizadas, garantindo-se, ainda, o acesso ao tratamento clínico especializado e
interdisciplinar ou, então, caracterizando-as justamente por este tratamento voluntário;

231

d) a criação de centros especializados para o oferecimento de um tratamento clínico com
equipe especializada e interdisciplinar que possa atender e acompanhar, no âmbito da
saúde e nos termos mencionados, os pedófilos judicialmente condenados, viabilizando,
ainda, psicoterapias de grupo e, sempre que possível, envolvendo a participação da família
do indivíduo.
O objetivo dessas medidas alternativas, individualizadas e que incluem a possibilidade de
um tratamento clínico especializado, interdisciplinar e voluntário, é contribuir com a meta
de inclusão social do indivíduo por meio de estratégias que contemplem sua participação
ativa, consciente e interessada – pressuposto básico e ético diante de um sujeito de direitos
– e que correspondam à promoção de medidas de assistência em saúde que possam melhorar

sua qualidade de vida, sem prejuízo de outros procedimentos que visem promover e ampliar
sua inclusão social.
A sugestão de projeto de lei (SPL) descrita no último item desta pesquisa teve o objetivo
de rascunhar uma proposta que tentasse contemplar todos os pressupostos desejáveis das
respostas penais mais adequadas para os pedófilos judicialmente condenados, iniciando o
debate jurídico-penal acerca da pertinência da implementação de medidas terapêuticas não
obrigatórias, já que apenas discussões sobre tratamentos impositivos foram encontradas na
literatura jurídica. Buscou-se conciliar, na medida do possível, as questões éticas, jurídicas
e práticas conflitantes.
A SPL é apenas o esboço de uma proposta concreta, prática e factível, baseada nos subsídios coletados na literatura científica especializada e, também, na experiência clínica dos
profissionais da saúde mental (psiquiatras e psicólogos) que lidam com o tratamento de
pacientes com transtorno pedofílico.
No entanto, não basta oferecer, no âmbito da execução penal, um encaminhamento mais
adequado para o pedófilo implicado criminalmente. Certamente, devem ser ainda mais priorizadas as medidas que atuem antes de qualquer eventual envolvimento desse indivíduo
com a Justiça, como, por exemplo, campanhas públicas de promoção da busca espontânea
pelo tratamento. Mas não só. É preciso também que a sociedade aprenda a lidar mais adequadamente com a realidade do fenômeno da pedofilia, sendo fundamental, por exemplo,
que se realizem campanhas de esclarecimento sobre o assunto, desconstruindo mitos e enfraquecendo os estigmas sociais que em nada contribuem ou agregam à vida em sociedade,
ao contrário, apenas aumentam a segregação e o preconceito, dificultando a abertura de um
espaço para que reflexões e discussões sérias (sem alarde ou sensacionalismo) aconteçam.
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