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Entre a Europa e o Brasil…

A Geração 1.0 de Instrumentos Normativos
.

-> a Rede enquanto plataforma de distribuição de pornografia infantil

1. Fontes Internacionais:

 antes de mais, temos o Protocolo Facultativo à Convenção 
Internacional sobre Direitos da Criança [adotada pela Assembleia Geral 
nas Nações Unidas em 20 de novembro de 1989], relativo à venda de 
crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, adotado em Nova 
Iorque, em 25 de maio de 2000

 com uma definição prudente de "pornografia infantil":

"[…] qualquer representação, por qualquer meio, de uma criança no 
desempenho de atividades sexuais explícitas reais ou simuladas ou 
qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins 
predominantemente sexuais." (Art. 2º c)
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 e um alcance limitado:

"1. Todo o Estado Parte deverá garantir que, no mínimo, os seguintes atos e 
atividades sejam plenamente abrangidos pelo seu direito penal, quer sejam 
cometidos dentro ou fora das suas fronteiras ou numa base individual ou 
organizada: […]

b) A oferta, obtenção, aquisição, aliciamento ou o fornecimento de 
uma criança para fins de prostituição infantil ["[…] o uso de uma criança 
em atividades sexuais em troca de remuneração ou qualquer outra forma de 
compensação", Art. 2º b)];

c) A produção, distribuição, difusão, importação, exportação, oferta, 
venda ou posse para os anteriores fins de pornografia infantil, 
conforme definida na alínea c) do artigo 2.º;

2. Sem prejuízo das disposições do direito interno do Estado Parte, o mesmo 
se aplica à tentativa de praticar qualquer um destes atos e à 
cumplicidade ou participação em qualquer um deles." (Art. 3º)
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 logo depois, a matéria é retomada, especificamente para a Internet, pela
Convenção do Conselho da Europa sobre o Cibercrime, adotada em 
Budapeste, a 23 de novembro de 2001

 com uma nova delimitação do objeto (Art. 9º n.º 2):

"[...] expressão 'pornografia infantil' deverá abranger todo o material 
pornográfico que represente visualmente:

a) Um menor envolvido em comportamentos sexualmente explícitos;

.

[mas também]
.

b) Uma pessoa com aspecto de menor envolvida em comportamentos 
sexualmente explícitos; [a Pedopornografia aparente, e ainda]

c) Imagens realistas de um menor envolvido em comportamentos 
sexualmente explícitos." [a Pedopornografia virtual]

4



Entre a Europa e o Brasil…

 e a criminalização de condutas (Art. 9º n.º 1):

"a) [a] Produção de pornografia infantil com o propósito de a divulgar 
através um sistema informático;

b) [a] Oferta ou disponibilização de pornografia infantil através de um 
sistema informático;

c) [a] Difusão ou transmissão de pornografia infantil através de um 
sistema informático;

d) [a] Obtenção para si ou para outra pessoa de pornografia infantil 
através de um sistema informático; [e]

e) [a] Posse de pornografia infantil num sistema informático ou num 
dispositivo de armazenamento de dados informáticos", desde que 
"praticadas de forma intencional e ilegítima.", i.e., exigindo um dolo 
específico
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e ainda

 uma margem para os Estados Parte fixarem o limite da 
menoridade, para estes fins, entre os 16 e os 18 anos (Art. 9º n.º 
3)

bem como

 a possibilidade de uma criminalização menos constringente, 
excluindo a obtenção e posse de materiais de pornografia infantil ou 
as imagens pedopornográficas aparentes ou virtuais (Art. 9º n.º 4), 
apenas sendo tipificadas a produção, a oferta e a distribuição
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2. Fontes da União Europeia:

 perante as dificuldade de aprovação e/ou ratificação da Convenção de 
Budapeste na UE, mas com uma maior amplitude, foi adotada a Decisão-
Quadro 2004/68/JAI, do Conselho, de 22 de Dezembro de 2003, 
relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a 
pornografia infantil:

 continua sendo essencial a definição de "pornografia infantil"

"[…] qualquer material pornográfico que descreva ou represente 
visualmente: i) crianças reais envolvidas em comportamentos 
sexualmente explícitos ou entregando-se a tais comportamentos, incluindo a 
exibição lasciva dos seus órgãos genitais ou partes púbicas, ou ii) pessoas 
reais com aspeto de crianças, envolvidas em comportamentos referidos 
na subalínea i) ou entregando-se aos mesmos, ou iii) imagens realistas 
de crianças não existentes envolvidas nos comportamentos referidos na 
subalínea i) ou entregando-se aos mesmos." (Art. 1º b)
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 e também as infrações relativas à pornografia infantil:

"1. Cada Estado-Membro deve tomar as medidas necessárias para
garantir que os seguintes comportamentos intencionais, 
independentemente do fato de ser ou não utilizado um sistema informático 
["«Sistema informático», qualquer dispositivo ou grupo de dispositivos 
interligados ou associados, um ou vários dos quais executem, com base 
num programa, o tratamento automático de dados;], sejam puníveis 
quando praticados ilegitimamente.", Art. 1º c)]:

a) [a] Produção de pornografia infantil;

b) [a] Distribuição, divulgação ou transmissão de pornografia infantil;

c) [a] Oferta ou disponibilização de pornografia infantil;

d) [e a] Aquisição ou posse de pornografia infantil.

2. Os Estados-Membros podem isentar de responsabilidade criminal 
os comportamentos associados à pornografia infantil:
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a) […] no caso de a pessoa que parecia ser uma criança ter 
efetivamente 18 anos ou mais na altura em que a imagem foi 
fixada;

b) […] nos casos de produção e posse de imagens de crianças que 
tenham alcançado a maioridade sexual, se essas imagens forem 
produzidas e possuídas com o consentimento das crianças e 
unicamente para seu uso pessoal [...];

c) […] se se provar que o produtor produz e possui o material 
pornográfico unicamente para seu uso pessoal, na condição de não 
ter sido utilizado para a sua produção qualquer material pornográfico [...] 
e desde que o ato não implique o risco de divulgação do material;" (Art.º 
3º)

 e as outras infrações, agora sem referências a «sistema informático»:

"Cada Estado-Membro deve tomar as medidas necessárias para garantir 
que sejam puníveis os seguintes comportamentos intencionais:
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a) A coação de uma criança a entregar-se à prostituição ou a 

participar em espetáculos pornográficos, ou a disso tirar proveito 
ou qualquer outra forma de exploração de uma criança com tais 
fins;

b) O recrutamento de uma criança para que se entregue à 
prostituição ou para que participe em espetáculos pornográficos;

c) […]." (Art.º 3º)

e disciplina ainda:

 a punibilidade da instigação, do auxílio e da cumplicidade (Art. 
4º)

 e circustâncias agravantes, como a especial fragilidade ou 
imaturidade das vítimas (Art. 5º)
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A Geração 2.0 de Instrumentos Normativos
-> a Rede igualmente enquanto plataforma de interação

1. Fontes Internacionais:

 uma primeira iniciativa foi a Convenção do Conselho da Europa para 
a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos 
Sexuais, assinada em Lançarote a 25 de outubro de 2007

 antes de mais, a Convenção procura esclarecer a delimitação face 
à Liberdade de expressão, nomeadamente a artística, pelo que:

 "[2 –] a expressão pornografia de menores’ designa todo o 
material que represente visualmente uma criança envolvida em 
comportamentos sexualmente explícitos, reais ou simulados, ou 
qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança, com 
fins sexuais. […]
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 [mas…]

3 – Cada Parte pode reservar -se o direito de não aplicar, no todo ou 
em parte, a alínea a) do n.º 1, à produção e à posse:

– De material pornográfico constituído exclusivamente por 
representações simuladas ou por imagens realistas de uma criança 
que não existe;

– [assim como] De material pornográfico implicando menores que 
tenham atingido a idade referida no n.º 2 do artigo 18.º ["[…] cada 
uma das Partes determina a idade abaixo da qual não é permitido praticar 
atos sexuais com uma criança"], na medida em que essas imagens 
sejam produzidas e detidas pelos próprios menores, com o seu 
acordo e para seu uso privado." [a prática conhecida por Sexting]

(Art. 20º)
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 as infrações penais relativas à pornografia de menores (Art. 
20º):

"1 — Cada Parte toma as necessárias medidas legislativas ou 
outras para qualificar como infração penal os seguintes 
comportamentos dolosos, desde que cometidos de forma ilícita:

a) A produção de pornografia de menores;

b) A oferta ou disponibilização de pornografia de menores;

c) A difusão ou a transmissão de pornografia de menores;

d) A procura, para si ou para outrem, de pornografia de menores;

e) A posse de pornografia de menores;

f ) O fato de aceder, conscientemente, através das tecnologias de 
comunicação e de informação, a pornografia de menores [v.g., 
através de streamimg]", mas, "3. Cada Parte pode reservar-se o 
direito de não aplicar, no todo ou em parte, a alínea f ) do n.º 1."
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 a participação de crianças em espetáculos pornográficos (Art. 
21º)

 e a abordagem de crianças para fins sexuais [o chamado 
Grooming] (Art. 23º)

"Cada Parte toma as necessárias medidas legislativas ou outras 
para qualificar como infração penal o fato de um adulto propor 
de forma dolosa, através de tecnologias de informação e 
comunicação, um encontro a uma criança que não tenha atingido a 
idade estabelecida em aplicação do n.º 2 do artigo 18.º, com a 
finalidade de cometer nesse encontro qualquer das infrações 
estabelecidas em conformidade com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º 
ou com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, desde que essa proposta 
seja seguida de atos materiais que visem a tal encontro."
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2. Fontes da União Europeia:

 a Diretiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a 
exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, e que substitui 
a Decisão-Quadro 2004/68/JAI do Conselho

 em extrema síntese, no que se refere aos conteúdos, a Diretiva
pretendeu ir além da Decisão-Quadro de 2003, devido às novas 
circunstâncias:

 antes mais, valorativas, consistentes em tirar partido da especial 
consideração das crianças pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (Art. 24º n.º 2)
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 e também das novas formas de exploração  de pornografia 
infantil propiciadas pelo avanço das TICs – v.g. pelo streaming 
ou ainda do aliciamento de crianças através de sistemas interativos, 
nomeadamente pelas Redes Sociais e com terminais móveis, tal 
como indiciadas pela Convenção de Lançarote

 concretizando as novidades, relativamente à Decisão-Quadro, no 
que se refere aos Tipos Penais:

 no que se refere aos Crimes relativos à pornografia infantil, 
em sentido próprio (Art. 5º):

"3. A obtenção de acesso a pornografia infantil com 
conhecimento de causa e por meio das tecnologias da 
informação e da comunicação é punível com uma pena máxima de 
prisão não inferior a um ano.", distinto da, única ação antes 
prevista, a "2. A aquisição ou posse de pornografia infantil é 
punível com uma pena máxima de prisão não inferior a um ano."
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 o aliciamento de crianças para fins sexuais através da 
Internet, sobretudo de redes sociais [o Grooming]

"1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para 
garantir que os seguintes comportamentos intencionais sejam 
puníveis:

A proposta de um adulto, feita por intermédio das tecnologias 
da informação e da comunicação, para se encontrar com uma 
criança que ainda não tenha atingido a maioridade sexual [para 
praticar atos sexuais ou para a produção de pornografia infantil], se 
essa proposta for seguida de atos materiais conducentes ao 
encontro, é punível com uma pena máxima de prisão não inferior a 
um ano."
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bem como

 o aliciamento para partilha de imagens de teor sexual 
produzidas pelas próprias crianças (Sexting, mas com 
compartilhamento para adultos)

"2. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para 
garantir que seja punível a tentativa de cometer, por meio das 
tecnologias da informação e da comunicação [a aquisição ou 
posse de pornografia infantil ou a obtenção de acesso a pornografia 
infantil com conhecimento de causa e por meio das tecnologias da 
informação e da comunicação] por um adulto que alicie uma 
criança que não tenha atingido a maioridade sexual a disponi-
bilizar pornografia infantil representando essa criança." (Art. 
6º)
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e ainda

 medidas contra sites da Internet que contenham ou 
divulguem pornografia infantil (Art. 25º):

"1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para 
garantir a supressão imediata das páginas eletrónicas que 
contenham ou difundam pornografia infantil sediadas no seu 
território, e para procurar obter a supressão das mesmas 
páginas sediadas fora do seu território.

2. Os Estados-Membros podem tomar medidas para bloquear o 
acesso a páginas eletrónicas que contenham ou difundam 
pornografia infantil aos utilizadores da Internet no seu 
território.
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Estas medidas devem ser adoptadas por meio de processos 
transparentes e devem incluir garantias adequadas, 
nomeadamente para assegurar que a restrição se limite ao que é 
necessário e proporcionado, e que os utilizadores sejam informados 
do motivo das restrições. Essas garantias devem incluir também 
a possibilidade de recurso judicial."

 é de recordar que, já o Art. 3º n.º 1 da Diretiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2000 
('Diretiva sobre o comércio eletrónico'), admitia o bloqueio, 
pelos Estados-Membros, do acesso a tais sítios, mesmo se os 
respetivos conteúdos fossem lícitos noutros.

 Acórdão do TJUE de 3 de outubro de 2019, no Processo C-
18/18 - Glawischnig-Piesczek, admite Leis nacionais que 
prevejam o bloqueio de acesso a conteúdos ilícitos na sequência 
de medidas inibitórias, também a uma escala internacional
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E as Fontes Brasileiras? .

1. a neste domínio releva o ECA – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, com as alterações 
introduzidos pela Lei n.º 11.829, de 25 de novembro de 2008

 desde sua génese, o ECA se articula com a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, de 20 de novembro de 1989 e assinada 
pelo Brasil em 26 de janeiro de 1990

 e com o seu Protocolo Facultativo sobre a venda de crianças, 
prostituição e pornografia infantis, de 25 de maio de 2000, cujo 
instrumento de ratificação foi depositado pelo Governo brasileiro em 27 de 
janeiro de 2004
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2. no que se refere às tipificações:

 quanto à pornografia infantil, estão criminalizadas as seguintes condutas:

 "Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática 
ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena 
de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente." (Art. 241-A)

 "Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo 
ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou adolescente." (Art.º 241-B)

 "Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo 
explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou 
modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de 
representação visual." (Art. 241-C)

 sendo patente uma grande proximidade substantiva com a
Convenção de Budapeste… que não com a de Lançarote
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 no que toca ao Aliciamento, em termos gerais, encontramos as seguintes 
previsões típicas:

 "Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa

Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem:

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena 
de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar 
ato libidinoso;

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim 
de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou 
sexualmente explícita." (Art. 241-C) e ainda:

 "[…] quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo 
intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas 
[de pornografia] ou ainda quem com esses contracena." (Art. 240.º §
1.º)
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