
Estatuto da Criança e do Adolescente e a criminologia midiática 

Atentando para a importância do sigilo que deve envolver a criança ou 

adolescente a que é atribuído autoria de ato infracional, o legislador compôs o 

Art. 247 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por 

qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento 

policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se 

atribua ato infracional: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro 

em caso de reincidência. 

§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia 

de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração 

que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a 

permitir sua identificação, direta ou indiretamente. 

§ 2º Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio 

ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá 

determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da 

emissora até por dois dias, bem como da publicação do periódico até por dois 

números. (Expressão declarada inconstitucional pela ADIN 869). 

 Assim, vai ao encontro do previsto no Art. 5º, X, CF/88 ao defender a 

inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem da pessoa para os menores 

de idade. O artigo em questão consta de tratado internacional e, portanto, não 

promove distinção alguma acerca da parcela infanto-juvenil que se encontra 

nessa situação, abrangendo crianças e adolescentes brasileiros ou estrangeiros, 

que residam ou não no Brasil, reconhecendo para todos o direito ao 

esquecimento e visando evitar que a pressão social que possa advir da 

divulgação de sua imagem atrelada à prática de ato infracional prejudique sua 

personalidade ainda em formação.  

Salientando o que consta no parágrafo primeiro, a pena poderá ser 

imputada a qualquer pessoa que divulgue a imagem do menor de idade, mesmo 

que parcialmente, o que significa que não basta ocultar parte da imagem ou usar 

tarjas no rosto da pessoa, uma vez que isso ainda pode importar na identificação 

por parte daqueles que a conheçam, culminando em possíveis estigmas e danos 

psicológicos e/ou físicos.  

Por fim, consoante aponta Eugenio Raúl Zaffaroni, no Brasil a existência 

de uma criminologia midiática – na qual a mídia manipula informações, 

apresentando-as de modo tendencioso e carregado de estigmas e discursos de 

ódio – tem forte aliada na divulgação da imagem dos menores de idade, 

potencializando os discursos de ódio contra essa parcela, o que reitera o clamor 

por pedidos da redução da maioridade penal, acabando por vulnerabilizar ainda 

mais as crianças e adolescentes. Isso tudo torna ainda mais urgente a proteção 
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a esses menores de idade; iniciativa que deve partir não apenas das instituições 

e dos órgãos governamentais, mas também da sociedade civil. 


