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Apresentação

Nesses 17 anos de mobilização do 18 de Maio – Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes o Comitê Nacional, a Rede Ecpat Brasil e a PDFC – Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão e com apoio de alguns parceiros, realizaram o Seminário Nacional: O Enfrentamento à Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes no contexto da Proteção e Promoção de Direitos Sexuais: Velhos dilemas,
novas Saídas?

A proposta do Seminário foi pautar o debate sobre a promoção dos direitos sexuais no contexto do
enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, contribuindo para incidir sobre os sistemas de
políticas públicas.

Os direitos sexuais são direitos humanos universais baseados na liberdade, dignidade e igualdade. Assegurar que
os seres humanos e a sociedade desenvolvam uma sexualidade saudável, é reconhecer os direitos sexuais como
inerentes aos sujeitos, incluindo crianças e adolescentes.

Ao trazer esse debate para a perspectiva dos direitos humanos, pautamos o enfrentamento à violência sexual,
como violação de determinados direitos fundamentais da pessoa humana como: o direito à dignidade, à uma
sexualidade saudável, respeitando as fases de desenvolvimento, e afirmamos que crianças e adolescentes tem o
direito de dizer não a qualquer forma de abuso ou de exploração sexual.

Dessa forma, os direitos sexuais devem ser reconhecidos, promovidos, respeitados, defendidos por todos.
Aqui apresentamos os slides que foram utilizados pelos palestrantes durante o Seminário Nacional. E esperamos
que as discussões e os debates realizados tenham contribuído com a luta pela promoção dos direitos sexuais de
crianças e adolescentes, como estratégia de prevenção à violência sexual.

KARINA FIGUEIREDO
Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes



Os desafios da

autoproteção

das crianças 
contra violência sexual











Seis vezes mais 
probabilidade

(Zwi, Woolfenden,Wheeler, O'brien, Tait, & Williams, 2007). 

Crianças que participaram de algum programa 
de autoproteção apresentaram

de terem comportamento de proteção em situações simuladas 
de abordagens abusivas do que as crianças que não tiveram 

informação sobre o assunto.



- Crianças são seres sexuados;

- Autoproteção e acesso à informação são 
direitos humanos fundamentais para o 
desenvolvimento pleno do indivíduo;

- Abordagem positiva sobre a            
sexualidade é o caminho para a 
autoproteção.



COMPORTAMENTO PROTETIVO

1- Saber nomear as partes íntimas, seja pelo nome 
científico ou pelos apelidos familiares

2- Identificar quem são os adultos que podem tocar no 
seu corpo, para ajudar em situações de higiene e saúde 

3- Entender que adultos e outras crianças não podem 
tocá-la nas partes íntimas

4- Entender que ela que é dona do seu próprio corpo e 
pode e deve dizer não, quando tocada de forma que a 

deixe confusa, triste ou constrangida

5- Identificar a diferença entre o que pode ser feito em 
espaços públicos e privados



COMPORTAMENTO PROTETIVO

6- Saber identificar e nomear sentimentos e emoções

7- Entender conceitos sobre relacionamentos sociais, 
relacionamentos íntimos e diferenças entre as relações 

adultas e infantis

8- Entender conceitos sobre consentimento e espaço 
individual

9- Ter uma imagem positiva sobre si mesma(o)

10- Confiar que pode estabelecer diálogo sobre qualquer 
questão sobre sexualidade com um adulto de confiança



Educação sexual pode erotizar
as crianças ou promover uma 
iniciação sexual precoce.

1





Educação sexual deve ser 
competência apenas da família.
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55%

45%

Contexto da ocorrência

Intrafamiliar

Extrafamiliar

Dados ABRAPIA – relatório de denúncias de 2011 – Brasil –
Disque Denúncia



As cartilhas do MEC têm 
conteúdo impróprio e 
pornográfico para crianças.
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Escola Estadual Júlio Guerra em Ji-Paraná (RO) - 2017



Escola Estadual Júlio Guerra em Ji-Paraná (RO) - 2017



Escola Estadual Júlio Guerra em Ji-Paraná (RO) - 2017



Fonte: G1 – Abril 2017



Saber sobre relação sexual tira 
a inocência da criança.
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O trabalho de informar esse público 
vulnerável, não tira a responsabilidade 

dos adultos na promoção de 
ambientes mais seguros.









www.institutocores.org.br

www.pipoefifi.org.br

falecom@institutocores.org.br
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Taxa de fecundidade de mães de 10 a 14 anos, por região – Brasil, 2004 e 2014.



Taxa de fecundidade de mães de 15 a 19 anos, por região – Brasil, 2004 e 2014.



Taxas de detecção de 
Aids em adolescentes 
(por 1.000 habitantes), 
segundo idade – Brasil, 
2004 e 2014. 



Percentual de casos de Aids em adolescentes do sexo masculino de 10 a 14 anos no ficado, 
segundo categoria de exposição hierarquizada – Brasil, 2004 a 2014.



Percentual de casos de Aids em adolescentes do sexo masculino de 15 a 19 anos no ficado, 
segundo categoria de exposição hierarquizada – Brasil, 2004 a 2014.



Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 anos de mães adolescentes (por 
1.000 nascidos vivos) – Brasil e regiões, 2007, 2010 e 2013.



Taxas de mortalidade por sífilis congênita (por 100 mil nascidos vivos) em menores de 1 
anos, segundo ano do óbito e grupo de idade da mãe – Brasil, 2005 a 2013.









Adolescente Profissional de saúde

Família

2,5 milhões de 
impressões em 
2017
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A Organização Mundial de Saúde (OMS)
define a violência sexual

Ações que envolvem maus-tratos e, no caso de
crianças, implica que ela seja vitimizada por uma
pessoa mais velha com o objetivo de satisfação
sexual. O ofensor geralmente tenta aproximar- se da
criança pela sedução, com o objetivo de conquistar-
lhe a confiança, envolvendo-a em uma relação
muito próxima e erotizada, hierarquizada em
RELAÇÃO AO PODER, com o INTUITO DE
CONCRETIZAR O CONTATO GENITAL.
(Organização Mundial da Saúde, 2002).



VIOLÊNCIA  - UM PROBLEMA DE SAÚDE  
PÚBLICA

• Pela magnitude e gravidade com alto impacto  
em agravos e mortes na população;

• Fenômeno de causas múltiplas, complexas e
correlacionadas com determinantes sociais,
econômicos e culturais - Processo de construção
sociohistórica

• Violência Sexual - relações de gênero em uma
sociedade patriarcal, bem como as relações
entre adultos e crianças em uma sociedade
adultocêntrica.



•A pratica de abuso sexual contra
crianças e um fenômeno universal. Ela ocorre
em todos os tempos e lugares e atinge todas
as classes socioeconômicas.
(Serafin, 2009, p.1)

•Exige ações de PREVENÇÃO e de
TRATAMENTO

•A intervenção deve considere todos os
aspectos e personagens implicados –
VÍTIMAS, AUTORES, FAMILIARES E
SOCIEDADE



• Fenômeno que demanda a atuação com
finalidades, em muitas ocasiões, antagônicas  -

PUNIR X TRATAR

• A sua ocorrência evidencia um crime e as 
providencias legais decorrentes nem sempre favorecem 
questões psicológicas, sociais e de proteção - da 
vítima, dos seus agressores e dos seus familiares

• O processo de intervenção para os casos de violência 
sexual demandam ação em três eixos:

Denúncia – Atendimento – Responsabilização

Para vítimas e autores



É necessário aprender mais sobre as
crianças que sofrem violência sexual, mas
também é preciso uma revolução
semelhante sobre as ações e compreensão
em relação ao autor de violência sexual.
Furniss (2002)

Ampliar a compreensão sobre o processo de
produção subjetiva da violência



Diferenciando ....

•O autor de ofensa sexual contra crianças e 
adolescentes não pode ser considerado, em 
princípio, um pedófilo (Seto, 2009), e a 
tendência atual é que seja mais efetiva a 
identificação do interesse pedofílico desse 
adulto. O interesse pedofílico é a presença de 
um interesse prioritário, intenção e ação, por 
manter contatos sexuais com crianças 
(Marshall, 2007; Miranda & Corcoran, 2000).



“ A violência sexual é uma produto social, 
somente parte dela é executada por pedófilo 
propriamente dito... ao nomearmos a 
violência sexual como pedofilia, resumimos o 
acontecimento social a um diagnóstico 
patológico, que está no outro” 

Cassio Bravin Setubal – Psicólogo – PAV Alecrim



• O oferecimento de ações voltadas para
esse público, adultos ofensores sexuais
intrafamiliares, requer das instituições e
da sociedade uma mudança de
paradigma, em relação a punir e
aprisionar versus identificar e
oferecer atendimento em saúde
pública

(Day e Ward, 2009; Howells e Day, 1999; Marshall et al., 2006;
Schafer e Peternelj-Taylor, 2003; Ward et al., 2007; Ward et al.,
2009).



• A intervenção terapêutica para essa
população é amplamente defendida,
por se mostrar uma situação que
proporciona resultados efetivos no
circuito de proteção e prevenção à
violência sexual contra crianças e
adolescentes.

(Lambie & Johnston, 2015; Marshall, 2007)



Dados Mundiais

Taxa de reincidência (Marshall 2006)

• Crimes sexuais: Tratados 14,5%
Não Tratados 33,2%

•“A idéia de atender homens autores de agressão 
sexual baseia-se na aposta de que o sujeito 
possa reconhecer sua dificuldade e criar 
instrumentos para lidar com ela” (Toneli, 2007)



Fatores de risco de reincidência
• Desvio Sexual
• Vítima de violência na infância
• Psicopatia
• Perturbação mental grave
• Problemas associados ao uso de substâncias
• Ideação homicida
• Problemas de relacionamento
• Problemas com emprego
• Passado de outros crimes
• Passado de fracasso em medidas alternativas ou de flexibilização
• Características das violências sexuais (freqüência, múltiplos tipos, com

ameaça)
• Atitudes negativas frente a intervenção
• Minimização da violência sexual
• Planos para o Futuro



• Não é possível construir um perfil das pessoas 
autoras de violência sexual, pois elas “procedem de 
todas as profissões, raças e grupos étnicos” 
(MARSHALL, 2001, p.19).

• Na maioria dos casos de violência sexual contra 
crianças e adolescentes, esses atos violentos são 
cometidos mais por pessoas do sexo masculino do 
que por pessoas do sexo feminino (Hohendorff et 
al., 2013; Marshall, 2001; Mascarenhas et al., 2010; 
Pincolini e Hutz, 2014).

Sobre os autores:



Não há um perfil de ofensor sexual 
(Bogaerts et al., 2010; Seto, 2008)

• Deve-se considerar outros aspectos interpessoais 
do ofensor sexual - o contexto, a família e a 
comunidade

• Os aspectos presentes no contexto do ofensor 
sexual, como as relações familiares, a situação 
ocupacional, as relações com grupos sociais, o uso 
de substância, a conjugalidade (Howells e Day, 
1999; Marshall, 2006; Miranda e Corcoran, 2000).



• O maior número de abusos sexuais
ocorridos  são no contexto familiar, seja com 
relação ao abuso sexual de meninos ou de 
meninas (Bogaerts et al., 2010). 

•O abuso sexual intrafamiliar é visto como 
mais grave, danoso e mais persistente, pois a 
vítima tem mais dificuldades em interromper 
a vitimização pelo fato de conhecer/conviver 
com o ofensor (Miranda e Corcoran, 2000).



• A infância de ofensores sexuais é, com frequência, 
marcada por diferentes formas de abuso, 
negligência ou rejeição que resultam em uma 
intensa vulnerabilidade (Marshall,2000).

• Os ofensores sexuais tiveram uma infância com a 
presença constante de muita violência. Daí ser 
fundamental que possam recuperar seu próprio 
sofrimento com a violência perpetrada contra eles.

(Ho-wells e Day, 1999; Lauritsen e Carbone-Lopez, 2011; Mathews et 
al., 1997; Rodgers e McGuire, 2012). 



Dinâmica da Violência sexual contra
crianças e adolescentes 

• Interação 
• Desejo
• Intenção
• Estabelecimento de relação de confiança , sedução, 

manipulação, segredo
• Ato  - “O não pode ser vencido”

• Interrupção pela DENÚNCIA  
• Cumprimento de condições  - RESPONSABILIZAÇÃO 

• Reflexão  - ATENDIMENTO



AS EXPECTATIVAS DELES DO ATENDIMENTO

• Atendimento sob obrigação - Transformação da demanda 
compulsória para uma possível demanda real.

• Receberem apoio e suporte para permanecerem fora da 
prisão. 

• Várias qualidades vão ser necessárias nessa fase de 
readaptação: coragem, determinação e controle para 
enfrentar o medo que têm naquele momento de não 
saberem se vão conseguir superar as dificuldades .

• Querem esquecer o passado.
• Permanecer próximo da família.
• Aprender a discernir entre o certo e o errado. 
• Temas que gostariam que fossem abordados: o preconceito; 

a família/o sofrimento/o constrangimento; 
tristeza/felicidade; liberdade.



O QUE O ATENDIMENTO PODE FAZER:

• Avaliação e incremento da autoestima; 
• Responsabilização pelo sofrimento perpetrado a outrem; 
• Enfrentamento da ação violenta; 
• Reflexão sobre a criação de vínculos e intimidade com outras 

pessoas; presença de fantasias sexuais envolvendo crianças 
e/ou adolescentes; 

• Recuperação do processo de comportamentos que se 
sucedem antes da ofensa sexual,

• Construção de estratégias para evitar novas situações de 
violência sexual 

• Elaboração de projeto de futuro de vida.
Howells e Day (1999), Holland et al. (2007), Marshall (2006), Worley et 
al. (2011):



PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO 
SIMBÓLICA

• Lei como o limite necessário para as ações 
desrespeitosas com crianças e adolescentes, e o 
estabelece como direitos e proteção de crianças e 
adolescentes. 

• Um participante indicou a diferença que deve 
pautar a conduta deles agora: "antes não dava nada 
e agora dá" (agora o abuso sexual é crime)

• Constrangimento e a dificuldade de conversarem 
sobre violência sexual.

• Necessidade de refletir  sobre controle do impulso 
de se aproximar de crianças. 



PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO 
SIMBÓLICA

• Pensamentos  antes da denúncia: 
"acreditou que ela não ia contar"
"acreditou que não ia dar cadeia“

• Sentimento identificado : 
confiança de que ele "era o cara“

• Como estratégias de controle, surgiram:
“fingir que não está vendo”

“ mudar o olhar”
“respeitar o medo de voltar para a cadeia”



PENSAMENTOS/ DISTORÇÕES COGNITIVAS
• A negação da violência cometida,
• A percepção distorcida de sua ação violenta
• A culpabilização da vítima. 

"Vai dar nada não"
"Vai perder a chance de curtir?“

"Você está velho brocha, vai perder a chance de ser feliz 
hoje?“

X
"Reza que passa";

"Rapaz, vai procurar outra mulher por aí. Tem tanta mulher 
por aí!";

"Cara, cuidado que você vai ser preso. Será que vale a 
pena?!"



• Um dos aspectos mais importantes no 
processo de responsabilização do ofensor sexual é a 
reflexão necessária sobre a presença da distorção 
cognitiva apresentada nas entrevistas ou nas 
intervenções.

• A distorção cognitiva constitui uma percepção 
distorcida da realidade, ou seja, o ofensor sexual 
acredita que não cometeu crime, mas sim que é 
vítima de artimanhas de sedução da criança e/ou 
do adolescente. Isso ocorre por força da tentativa 
de diminuir seus sentimentos de vergonha, 
ansiedade e medo, acerca do ato violento cometido 
(Lambie & Johnston, 2015; Marshall, 2007).



PAV ALECRIM – SES/DF

 A equipe é formada por:
 um psicólogo, 
 uma psicóloga, 
 duas assistentes sociais e
 um psiquiatra. 

Conta ainda com supervisão de professores da UnB e  
INTERPSI para que sejam atendidas as dimensões da 
pesquisa, da inovação metodológica e do apoio emocional.

Foi construído a partir de intersetorialidade entre a 
Secretaria de Saúde e a Vara de Execuções Penais



Modalidades de Intervenção

• A violência sexual é o eixo norteador. 
• ETAPA 1 – Acolhimento e Atendimentos 

psicossociais individuais e familiares – Psicologia, 
Serviço Social e Psiquiatria

• ETAPA 2 - Acompanhamento Psicossocial Grupal

• ETAPA 3 – Monitoramento 

• Encaminhamentos a rede de saúde de demais 
políticas públicas (Referência e contra-referência)



Objetivos

Fortalecimento e criação de estratégias de controle 
para evitar novas situações de violência sexual;
Identificação de contextos de risco para cometer 

violência sexual;
Busca de novos recursos para lidar com os  próprios 

sofrimentos e os desejos;
Reconhecimento e o desenvolvimento de  

potencialidades nos autores, oportunizando 
desconstruções e reconstruções de novas 
possibilidades de relações sociais livres de violência;



Objetivos

Desenvolvimento de limites para uma vida em 
sociedade (sobre as conseqüências do ato)
Desconstrução dos estigmas sobre quem comete 

violência sexual;
Estratégias para lidar com impotência e frustração;
Reconhecer o outro como sujeito (empatia, 

exercício de alteridade)
Projeto de futuro: a auto proteção para vivermos 

em sociedade;



CRITÉRIO DE INCLUSÃO NO SERVIÇO

O público atendido no programa é composto por homens A 
PARTIR DE  18 anos que cometeram violência sexual 
intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 
Ressalta-se que a definição de família refere-se a pessoas 

que possuem laços afetivos e/ou consanguíneos, podendo 
englobar parentes, amigos e/ou vizinhos, ou outros que 
convivem cotidianamente no mesmo espaço.
ESTAR EM PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO NA JUSTIÇA
Atendidos: 117



A CARTA
Uma das coisas que Deus não pode fazer e deixar de amar seus filhos, por mais indigno que seja e Ele o
faz muitas das vezes através de outras pessoas, como vejo nestes dias pelos psicólogos, assistentes
sociais e até pelo próprio juiz, quando coloca para nós um remédio que talvez não nos cure totalmente,
mais nos leve a reconhecer a doença e assim poder lutar contra ela com mais eficácia.

Quando fui preso senti como é constrangedor e terrível perder a liberdade, muitas das vezes alguns
perdem algo bem mais precioso que é sua família, que graças a Deus não é meu caso. Como preso tive
que aguentar as humilhações de todas as partes algumas vezes ate dos outros presos.

Na penitenciaria não tive e não soube de nenhum outro preso ter acompanhamento psicológico como
deveria se ter, talvez não por piedade mais para poder de alguma forma conhecer profundamente a
psique e assim desenvolver métodos para poder ajudar, conhecer a pessoa para que não volte a reincidir
no crime.

Quando se sai da prisão muitos comentam que não sabem nem por onde vão começar a sua vida,
porque alguns não tem perspectiva de vida, emprego nem se fala, alguns nem família tem mais ai a
situação aperta e voltam a praticar algum crime. Deveríamos todos sem exceção passar pelos psicólogos
e assistentes sociais, para buscar ajuda um direcionamento, seria muito bom e proveitoso para ambas as
partes.

Quando sai da prisão e comecei a participar das palestras(tratamento) em grupo foi uma descoberta
muito grande e excepcional pois pude devagar conhecer e desvendar não só o que se passa comigo mas
também com os outros, algumas vezes vemos que o nosso problema relaciona com outras pessoas do
grupo e com ajuda e orientação do psicólogo torna situações mais claras, amenas e motivadoras para
começarmos uma nova vida.

A necessidade do tratamento e de vital importância para reconhecermos que precisamos de ajuda,
orientação, de um tratamento mais aprofundado na busca de uma melhora na qualidade de vida de
conhecermos a nos mesmos, do mal que praticamos aos outros e a nos mesmos, nossas fraquezas e
como podemos lutar para não cairmos nessas mesmas ou em outras situações que nos levem a reincidir.
Situações vivenciadas no grupo nos levam a refletir, a abrir nossa mente de certa maneira à novos
caminhos de esperança na luta no domínio de nossa personalidade de ser gestor do nosso "EU".

Só tenho a agradecer aos psicólogos, assistentes sociais e a todos que colaboraram para que esse
programa acontecesse na minha vida. ASSS: EU

EU.







Perfil de ofensor 
sexual intrafamiliar
adulto atendido em 
uma instituição de 
saúde
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Desafios

• Importância da responsabilização e tratamento 
para interrupção do ciclo de violência sexual;

•Necessidade de criação conjunta de estratégias 
de proteção (mecanismos de controle);

•Mudança de tipificação da conduta criminosa 
durante o processo de responsabilização e 
proteção;

•Diferença no engajamento de acordo com a 
forma de responsabilização
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É irrelevante consentimento de menor para caracterizar submissão

à prostituição

O consentimento da criança ou adolescente, ou o fato de ela exercer a prostituição,

não descaracteriza o crime de submissão à prostituição ou exploração sexual

previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com esse entendimento,

a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a recurso

especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para restabelecer

a condenação de dois homens por submeterem adolescente de 15 anos à

prostituição.

Em 2002, o proprietário e o gerente de uma boate, localizada em Westfália (RS),

foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 244-A do ECA (Lei

8.069/90): submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual.

Em primeira instância, eles foram condenados à pena de quatro anos e nove meses

de reclusão, em regime fechado. Contra essa decisão, a defesa apelou ao Tribunal

de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), que absolveu os réus, com fundamento na

anterior redação do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal (CPP): não

existir prova suficiente para a condenação.

Segundo aquele tribunal, para a caracterização do crime de submissão de menor à

prostituição, é necessário que haja conduta comissiva dos réus no sentido de impor

a prática sexual à vítima, mediante pagamento. O tribunal considerou as provas de

que a menor, com 15 anos na data em que fazia programas na boate, exercia por

vontade própria a prostituição desde os 12 anos de idade e que, depois da prisão

dos acusados, continuou fazendo programas.

Incapacidade de escolha

O Ministério Público estadual interpôs recurso especial no STJ sustentando que,

para configurar o crime previsto no artigo 244-A do ECA, não é necessário que a

vítima se oponha aos atos de coerção ou submissão, uma vez que o estatuto

protetivo já pressupõe sua hipossuficiência volitiva, a ensejar maior tutela estatal.

PUBLICAR CADASTRE-SE ENTRARPESQUISAR�

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Argumentou que o acórdão expressamente afirmou que os acusados mantinham

estabelecimento comercial, onde propiciavam condições para a prostituição da

menor, caracterizando os elementos constitutivos do crime.

A relatora do recurso especial, ministra Laurita Vaz, explicou que o núcleo do tipo

submeter não exige que o sujeito ativo afronte a vítima com a possível utilização da

força, para que ela seja submetida à prostituição ou à exploração sexual. Até

porque, se fosse esse o caso, estar-se-ia diante do crime de estupro, previsto no

artigo 213 do Código Penal, no qual o constrangimento à conjunção carnal é feito

mediante violência ou grave ameaça.

Em seu entendimento, o fundamento de que a adolescente já exercia

anteriormente a prostituição como meio de vida não exclui a tipificação do delito. O

bem juridicamente tutelado é a formação moral da criança ou do adolescente, para

proteger a peculiar condição da pessoa em desenvolvimento, disse a ministra.

Ela citou posicionamento do ministro Arnaldo Esteves Lima no julgamento de

outro recurso especial referente ao mesmo caso: É irrelevante o consentimento da

vítima, que contava com 15 anos na data dos fatos, uma vez que a ofendida não tem

capacidade para assentir.

O número deste processo não é divulgado em razão de sigilo judicial.

Disponível em: http://stj.jusbrasil.com.br/noticias/3105598/e-irrelevante-consentimento-de-menor-para-caracterizar-submissao-a-

prostituicao

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10612010/artigo-213-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40

