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A criança é o princípio sem fim. O fim da criança é o prin-
cípio do fim. Quando uma sociedade deixa matar a crian-
ça é porque começou seu suicídio como sociedade. (...) 
Ela como princípio é a promessa de tudo. É minha obra 
livre de mim. Se não vejo na criança uma criança é porque 
alguém a violentou antes e o que vejo é  o que sobrou, o 
que lhe foi tirado.1

INTRODUÇÃO

O desaparecimento de pessoas, em especial de crianças e ado-
lescentes, é um dos mais graves problemas enfrentados pelo Estado 
brasileiro. Além da falta de dados oficiais e de estudos acadêmicos, 
a investigação é morosa e as famílias que tiveram seus entes desapa-
recidos não só não recebem nenhum suporte como delas depende o 
pouco andamento dos inquéritos policiais e processos judiciais.

O desaparecimento forçado de crianças e adolescentes é tema 
instigante e que gera grande apreensão no âmbito da sociedade como 
um todo, no entanto, o fato é que o pensamento jurídico brasileiro ainda 
carece de estudos científicos sobre tal problemática, que tem dimensão 
universal. É necessário, induvidosamente, oferecer reflexão diferencia-
da, seja do ponto de vista epistemológico, seja do ponto de vista da for-
mulação de políticas públicas de proteção da criança e do adolescente.

Para Oliveira2, o cenário aponta, ao menos, três entraves: a falta 
de sistematização de dados das policias estaduais, a interferência dos 
conflitos políticos que inviabilizam um adequado diálogo entre os entes 
federativos e a falta de  publicidade dos dados.

Além destes, destacamos ausência de identificação de pessoas 
falecidas (IML/SVO - alguns municípios sequer possuem o Serviço de 
Verificação de Óbito), ausência de dados dos ingressos no sistema pri-
sional ou Fundação Casa, o cadastramento com perfis genéticos, au-

1 SOUZA, Herbert José de (BETINHO). A criança é coisa séria. Rio de Janeiro: AMAIS, 1992.

2 OLIVEIRA. Dijaci David de. Desaparecidos civis: conflitos familiares, institucionais e segurança pública. Tese 
de Doutorado. Universidade de Brasília, 2007.
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sência de números sobre pessoas em situação de rua, pacientes sem 
identificação nos hospitais, entre outros.

De acordo com o 11o Anuário de Segurança Pública de 2017, nos 
últimos 10 anos ao menos 693.076 foram dadas como desaparecidas 
nos registros policiais e, em 2016, foram notificados 71.796 casos de 
desaparecimento de pessoas no Brasil. Os números mais expressivos 
foram registrados no estado de São Paulo, que lidera as estatísticas, 
com 242.568 registros de desaparecimentos (de 2007 a 2016), seguido 
por Rio Grande do Sul, com 91.469, e Rio de Janeiro, com 58.365.3

No Rio de Janeiro, o banco de dados do PLID (Programa de 
Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas) do MP/RJ4 re-
gistra 35.932 vítimas e 30.426 comunicados de desaparecimento.5 Em 
São Paulo, entre janeiro de 2009 e setembro de 2014, foram registrados 
129.065 desaparecimentos, isto é, em média, 61 pessoas desaparecem 
por dia em SP. Desse total, 8.802 eram crianças e 45.866, adolescentes. 
Portanto, existe uma concentração de 40% das vítimas com idades entre 
12 e 20 anos.6

Em São Paulo, entre 2013 e 2014, o pico de maior registro de 
desaparecimento de ambos os sexos é de adolescentes entre 12 e 17 
anos. Embora em números absolutos o desaparecimento de homens 
seja muito superior ao de mulheres, alguns dados merecem destaque 
no presente trabalho, pois revelam uma idade de maior vulnerabilidade 
para as meninas.

3 FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA. 11o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2017. Dados disponíveis 
em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/10/infografico2017- vs8-FINAL-.pdf Acesso em 
28 nov. 2017.

4 Trata-se de um projeto desenvolvido pelo Ministério Público em parceria com outras  instituições como o De-
partamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ), o Disque-Denúncia, o Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal (DPRF), o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ), o Ministério da Justiça 
e as polícias Civil e Militar do Rio que objetiva “racionalizar fluxo de dados entre diversos atores do sistema de 
garantias de direitos da pessoa sem, entretanto, engessar a metodologia em interfaces de alto custo e bases 
de dados de complexa manutenção ou desenvolvimento” Disponível em: http://plid.mprj.mp.br Acesso em 04 
dez. 2017.

5 Os dados não revelam qual o período de apuração e estão disponíveis em: http://plid.mprj.mp.br/plid/estatis-
tica.php Acesso em: 04 dez. 2017.

6 POLIANO, Fernando; STERN Rafael; TRECENTI, Julio; VENDRAMINI, Eliana. Perfil de pessoas desapareci-
das no Estado de São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/plid/MaterialdeA-
poio/iasp%20(2)%20adolescentes%20desapa recidos.pdf Acesso em 4 dez. 2017.
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Com relação ao desaparecimento de meninas, a situação de 
maior vulnerabilidade ocorre entre 13 e 18 anos, quando foram regis-
trados entre 500 e 1000 casos. Nesta faixa etária, o desaparecimento 
de meninas, que se manteve estável na faixa de 200 registros (até 12 
anos e após 18 anos), é multiplicado por quatro. Aos 14-15 anos, foram 
registrados em média 1200 desaparecimentos de meninas e 600 casos 
de meninos na mesma faixa etária.

Em 2007, a Câmara dos Deputados deu inicio às atividades da 
CPI do desaparecimento de crianças e adolescentes, cujo relatório 
final foi votado em 2010.7

Por trás e para além dos dados de órgãos e organizações não go-
vernamentais estão pessoas, vidas e famílias desestruturadas por uma 
prática que não recebe a atenção que deveria.

Eis aqui nossa inquietação científica: ir para além do reduzido 
conceito de “desaparecimento forçado” vislumbrado a partir da relação 
de causa e efeito, bem como da relação Estado opressor-desaparecido 
político.

A ideia-força do atual projeto do NUPEGRE é demonstrar que, 
na origem do problema do desaparecimento forçado de crianças e 
adolescentes no Brasil, existem múltiplas variáveis, notadamente, va-
riáveis sociais, econômicas, psicológicas, políticas e de responsabi-
lização do Estado.

Em consequência, a presente pesquisa procurou investigar o de-
saparecimento de crianças e adolescentes a partir desses diferentes 
elementos estruturais, com especial ênfase na questão da responsabili-
dade do Estado, seja no campo internacional, seja no campo de direito 
interno. Nesse sentido, os dados obtidos nos casos estudados demons-
tram cabalmente todo um “quadro de deficiências do Estado brasileiro” 
no combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes.

7 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as causas, 
as consequências e responsáveis pelo desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil, no período de 
2005 a 2007 (CPI – Desaparecimento de Crianças e Adolescentes/nov 2010). Disponível em www.camara.gov.
br/sileg/integras/786721.pdf. Acesso em 15 de setembro de 2017.
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Diversos comportamentos estatais previstos na Constituição e 
na legislação internacional protetiva das crianças e adolescentes não 
foram observados pelo Brasil, resultando daí aquele já citado quadro 
lamentável de debilidades do Estado e de seus agentes, e.g., Poder 
Judiciário, Ministério Público, Polícia e Poder Legislativo. É nesse sen-
tido que os casos estudados demonstrarão as falhas e deficiências de 
cada dos sujeitos estatais envolvidos no desaparecimento de crianças 
e adolescentes.

Com efeito, a separação entre vivos talvez seja uma das expe-
riências mais dolorosas para o ser humano, notadamente quando en-
volve relações entre pais e filhos. O sentimento é ainda mais intenso 
e dolorido, na medida em que não há certeza nem sobre a vida e nem 
sobre a morte.

O desaparecimento de uma criança configura-se como uma dor 
devastadora, na qual se imbricam sentimentos de luta e luto, medo e 
coragem, esperança e desesperança, perseverança e frustração, che-
gando mesmo a representar uma ameaça à saúde física e emocional 
dos pais. Os sentimentos de tristeza, angústia e desespero intensificam-
-se com a falta de explicações sobre o desaparecimento das crianças 
e adolescentes.

O convívio diário com a dor de não saber o paradeiro do ente 
amado é mesclado com a esperança do reencontro.

A pesquisa realizada constatou que é exatamente esse o espírito 
que impulsiona as mães das três meninas que foram objeto de estudo, 
vale explicitar: tenacidade, ardor, garra, dor profunda, que não termina, 
energia, esperança, amor, revolta, resistência, sensação de impunidade.

Sentimentos que se misturam na alma dessas mães guerreiras, 
que guardam com muito amor no coração suas filhas desaparecidas e 
cujo sentimento maior talvez seja a esperança. Esperança de um dia 
encontrar suas filhas desaparecidas, esperança de saber seus destinos 
e poder chorá-los. Agarram-se à esperança de que um dia possam re-
viver alegrias e emoções juntamente com suas filhas tão amadas.

Eis aqui a missão do Estado brasileiro: aperfeiçoar a eficácia dos 
órgãos públicos e a legislação pertinente de modo a por fim a tal tipo 
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dor. Infelizmente, todos os dias milhares de pessoas desaparecem no 
mundo. Muitas delas são meninas e mulheres que representam a maio-
ria das vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, 
trabalho forçado e mercado de órgãos.
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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA

Como bem destacou nosso grande filósofo BETINHO, a criança 
é o princípio sem fim. O fim da criança é o princípio do fim, do fim do 
Estado-nação, do fim da própria sociedade, do fim do Estado Demo-
crático de Direito.

Foi nesse sentido que a presente pesquisa procurou identificar as 
principais falhas do Estado brasileiro no combate ao desaparecimento 
forçado de crianças e adolescentes, bem como eventuais violações de 
convenções e tratados internacionais dos quais o País é signatário, es-
pecialmente no que tange ao acesso à justiça e a prestação jurisdicio-
nal. Além disso, o projeto elaborou recomendações para evitar futuros 
erros e garantir o acesso à justiça em casos semelhantes, aí incluídas 
as recomendações acerca de mudanças ou adequação da norma pe-
nal nos casos de desaparecimento forçado.

Assim sendo, a realização da presente pesquisa pelo Núcleo 
de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia – NUPEGRE, cria-
do no âmbito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
– EMERJ, se justifica por ter como propósito principal a temática dos 
Direitos Humanos, com eixo de pesquisa voltado especialmente para 
as questões de Gênero, Raça e Etnia, com a defesa das respectivas 
minorias e a produção de práticas afirmativas para coibir qualquer tipo 
de discriminação no âmbito pessoal, social e de gênero.8

Muitas crianças e adolescentes desaparecem no Brasil, um fenô-
meno que, apesar de despertar muita comoção na sociedade, não gera 
muitos estudos científicos.

Portanto, foi nesse sentido que o presente projeto de pesquisa 
buscou investigar o desaparecimento forçado de crianças e adolescen-
tes a partir de uma visão transdiciplinar da matéria, que requer diferen-

8 Entre seus objetivos estão: a. Estimular a realização de estudos e pesquisas interdisciplinares sobre relações 
de gênero, raça e etnia; b. Desenvolver o ensino sobre o tema através da promoção de cursos, seminário e 
debates. c. Fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas que visem à equidade de gênero, à 
igualdade racial e ao respeito às etnias. d. Desenvolver atividades de extensão e assessorias, contribuindo para 
o encaminhamento prático de soluções de problemas ligados às mulheres. e. Participar de eventos nacionais 
e internacionais relativos às questões das mulheres e às relações de gênero. f. Publicar e divulgar resultados 
de pesquisas em torno da temática mulheres, relações de gênero, igualdade racial e etnia; g. Manter centro de 
documentação com publicações nacionais e estrangeiras, além de trabalhos inéditos.
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tes abordagens epistemológicas que envolvem a proteção internacio-
nal dos direitos humanos, os diálogos conceituais entre os controles de 
convencionalidade e constitucionalidade, a proteção constitucional da 
criança e do adolescente; e tudo isso feito para posteriormente juntá-los 
no sentido jurídico da responsabilização do Estado diante do desapare-
cimento forçado de crianças e adolescentes.

Com tal tipo de intelecção em mente, é possível buscar o aperfei-
çoamento da política pública brasileira, que deve se mover na direção 
de um marco legal que seja coerente — a um só tempo — com a nor-
matividade internacional e o sentimento constitucional de proteção de 
crianças e adolescentes.

O grande desafio do Estado brasileiro é deslocar para a centra-
lidade da questão do desaparecimento forçado no País a participação 
de toda a sociedade e de todos os agentes do Estado, mitigando, por 
via de consequência, toda a pressão exercida sobre familiares dos de-
saparecidos.

Assim sendo, a pesquisa analisou, de forma detalhada, três ca-
sos de desaparecimento forçado de meninas. São eles: o de T. L. B.,que 
tramita perante a 2ª Vara Criminal do Fórum Regional de Bangu; o de 
M.S.A., que tramita perante a 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital; 
e o de L.G.S., que tramita perante a 32ª Vara Criminal da Comarca da 
Capital.

Após a análise desses três casos, já é possível apontar uma série 
de falhas do Estado brasileiro no que tange à proteção das crianças e 
adolescentes.9

9 Com efeito, são vários os obstáculos que se apresentam às famílias na busca por seus entes desaparecidos, 
como a ausência de uma legislação específica, de delegacias especializadas e de um sistema de alerta nacio-
nal. Além disso, a ausência de uma capacitação específica por parte dos agentes policiais, associado à carência 
de estrutura das delegacias têm sido também outros fatores que contribuem para a pouca elucidação dos casos 
de desparecimento. Nesse sentido, é bom lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determi-
na a investigação imediata em caso de desaparecimento de criança ou adolescente. Da mesma forma, o Cadas-
tro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que deveria ser alimentado com dados dos Cadastros 
Estaduais e do Distrito Federal, não recebe as informações corretamente e não existe uma política nacional que 
previna o desaparecimento de crianças e adolescentes. Considera-se que para o êxito das investigações de 
casos de desaparecimento é necessário a existência de: legislação específica, de delegacias especializadas 
e de um sistema de alerta nacional; protocolos de atuação integrada entre as instituições públicas visando à 
prevenção e a investigação eficaz dos desaparecimentos; e concentração das ocorrências não solucionadas de 
desaparecimento - em cada Estado e no Distrito Federal - num órgão da polícia civil (DPCA ou outro) especiali-
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Objetivo geral

A pesquisa tem por objetivo geral avaliar os procedimentos de 
investigação e judicialização dos casos de desaparecimento forçado 
de três crianças no Estado Rio de Janeiro. Busca mapear os obstáculos 
e lacunas que se apresentaram no decorrer dos processos de investi-
gação e nos processos judiciais que levaram a um atendimento falho e 
a não resolução dos sequestros.

A pesquisa também elaborar recomendações para melhorar a 
efetividade dos instrumentos de prevenção e atendimento às vítimas, a 
solução dos casos e a eficácia das ações policiais e judiciais frente ao 
desaparecimento de crianças e adolescentes.

Objetivos específicos

	Mapear o andamento dos casos através de marcos procedi-
mentais e compará-los;

	Detectar as falhas nos procedimentos de investigação policial;

	Detectar as falhas na elaboração das denúncias por parte do 
Ministério Público;

	Detectar as falhas processuais no decorrer das ações judiciais;

	Detectar as lacunas da legislação nacional pertinente ao com-
bate ao desaparecimento forçado de crianças e adolescentes;

	Verificar eventuais violações de convenções e tratados inter-
nacionais dos quais o Estado brasileiro é signatário, especial-
mente no que tange ao acesso à justiça e a prestação jurisdi-
cional;

	Elaborar recomendações para evitar eventuais erros e garantir 
o acesso à justiça em casos semelhantes;

	Elaborar recomendações acerca de mudanças ou adequação 
da norma penal nos casos de desaparecimento forçado.

zado neste tema e encarregado da manutenção do Cadastro Estadual ou Distrital e da investigação permanente 
de todos os casos.
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METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa elegemos o método do estudo de 
caso através de pesquisa documental. Essa abordagem se revelou 
mais adequada na medida em que a coleta e o registro de dados dos 
três casos viabilizam a organização de um relatório ordenado e crítico. 
A avaliação analítica desta experiência possibilita um retorno objeti-
vo das práticas jurídicas ao Poder Judiciário e a proposição de ações 
transformadoras.

O estudo de caso, sem pretensões generalizantes, possibilita a 
investigação empírica e permite ao pesquisador entender a complexi-
dade de certo fenômeno ou situação. Nesta pesquisa em especial, os 
casos escolhidos se referem a uma prática sistemática de desapareci-
mento forçado de crianças que, de acordo com denúncias realizadas 
pelas mães, não vem recebendo um tratamento judicial adequado.

A utilização da técnica de pesquisa documental possibilitou o 
mapeamento das demandas judiciais com a finalidade de responder à 
seguinte pergunta: “Como as instituições de polícia e justiça têm pro-
cedido em relação aos casos de desaparecimento forçado de crianças 
na cidade do Rio de Janeiro?”.

De acordo com Yin10:

Em contraste, questões do tipo “como” e “por que” são 
mais explanatórias, e é provável que levem ao uso de es-
tudos de casos, pesquisas históricas e experimentos como 
estratégias de pesquisa escolhidas. Isso se deve ao fato 
de que tais questões lidam com ligações operacionais que 
necessitam ser traçadas ao longo do tempo, em vez de 
serem encaradas como meras repetições ou incidências. 
(Yin, 1994, p.16)

Sabe-se que este tipo de prática tem um efeito devastador na vida 
não só das vítimas como também de familiares e amigos. A resposta efi-
caz da Polícia e a persecução criminal dos suspeitos são fundamentais 

10 Yin, R. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 1994. 
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para que as famílias encontrem algum alento. No entanto, de acordo 
com a denúncia de movimentos de mães de crianças desaparecidas, 
as instituições estatais acabam aumentando o sofrimento de familiares 
ao postergar, às vezes por décadas, uma investigação.

Etapas da pesquisa

A primeira etapa foi constituída da seleção e delimitação do caso, 
para que se definam os aspectos que serão abordados, traçando-se, 
assim, os limites do trabalho. A equipe de pesquisa obteve, em 2016, 
um dossiê com 19 casos de meninas desaparecidas em contextos se-
melhantes (mesma idade, mesmo suspeito ou mesmo modus operan-
di) do “Portal Kids”, uma ONG empenhada na “defesa e promoção dos 
direitos das crianças, jovens e suas famílias”.

A partir da análise do dossiê, foram eleitos alguns casos que con-
tinham maior número de dados, possibilitando uma análise mais com-
pleta da prestação jurisdicional. Em seguida, foi solicitado às mães que 
autorizassem a pesquisa do desaparecimento de suas filhas. Apenas 
três mães deram o consentimento, e o estudo foi realizado com esses 
casos. Portanto, a equipe avaliou os procedimentos de investigação e 
judicialização dos casos de desaparecimento forçado de três crianças 
no Estado Rio de Janeiro, T.L.B., M.S.A e L.G.S.11

No final da primeira etapa, alguns marcos analíticos foram esta-
belecidos, com objetivo de verificar possíveis falhas na prestação juris-
dicional nos três casos. Para tanto, trabalhamos com marcos processu-
ais como: o tempo de investigação policial e oferecimento da denúncia, 
aberturas de inquéritos em delegacias diferentes, referências a outros 
inquéritos (que poderiam demonstrar a adoção de uma mesma linha de 
investigação policial), argumentos utilizados pela defesa do acusado, 
argumentos utilizados pelo Ministério Público e o resultado da deman-
da com a decisão judicial.

11 Nos três casos o desaparecimento se deu de forma muito semelhante e sistemática, tendo as meninas de-
saparecido no trajeto entre a casa e a escola, no momento em que se dirigiam a comércios muito próximos de 
suas residências para fazer pequenas compras, sendo abordadas por estranhos que, a pé ou de dentro de auto-
móveis, solicitaram informações, ou as convenceram a acompanhá-los  prometendo recompensas - no caso uma 
cesta de alimentos ou biscoitos/balas. Nos três casos investigados o suspeito possui a mesma descrição física: 
abordadas por um homem moreno, manco, com uma pinta no rosto, que lhes ofereceu uma cesta de alimentos.



17
Relat. Pesq. NUPEGRE, Rio de Janeiro, n. 3, 2019.

A segunda parte da pesquisa compreendeu a leitura e análise 
das peças processuais que compõem os autos do processo judicial. 
Tais documentos foram integralmente analisados com objetivo de ma-
pear as etapas percorridas na investigação judicial e na ação penal.

Em seguida, os dados levantados foram analisados qualitativa-
mente, com o objetivo de entender eventuais violações do direito das 
famílias ao acesso à Justiça, segundo critérios predefinidos. Para cada 
caso foi produzido um relatório parcial, seguindo os marcos estabele-
cidos pela pesquisa.

A terceira e última etapa foi a elaboração do presente relatório, 
com o resultado da pesquisa e a proposição das recomendações.

1. O GêNERO DO DESAPARECIMENTO: necessárias consi-
derações iniciais

Nas últimas décadas, a ideia de universalidade e abstração dos 
direitos humanos cedeu espaço a uma concepção contextualizada, com 
foco nos processos de luta por direitos. Isto quer dizer que a narrativa 
hegemônica do paradigma jusnaturalista dos direitos humanos, como 
uma categoria estanque, aos poucos se confronta com outras narrativas 
que inserem esses direitos como fruto de lutas políticas e conquistas 
de direitos, sempre em negociação com instituições, Estado e outros 
agentes.

Neste estudo, pretendemos trabalhar com essa segunda concep-
ção. Primeiro porque, como veremos, há uma intrínseca intersecciona-
lidade do tema do desaparecimento com as perspectivas dos estudos 
de gênero. Isto porque há, entre os casos que chegaram até o grupo de 
pesquisa, um claro recorte de gênero – 19 dos 20 desaparecimentos 
ocorreram com meninas. As suspeitas da motivação desse tipo de prá-
tica criminosa sugerem, entre outras, o tráfico internacional de pessoas 
com finalidade de exploração sexual. No entanto, a falta de uma linha 
de investigação única que leve em consideração o conjunto de desapa-
recimentos e suas características em comum faz com que a prática de 
desaparecimento forçado continue sob o manto da impunidade, com 
baixíssimos índices de solução de casos.
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Em segundo lugar, a pauta do desaparecimento e da omissão 
do Estado é levantada especialmente por familiares das vítimas, dentre 
os quais as mães exercem um papel fundamental. Como exemplo, as 
“Mães de Maio”, as “Mães do Brasil”, as “Mães de Acari”, as “Mães 
da Cinelândia” ou do movimento MOLEQUE – “Movimento de Mães 
pelos Direitos dos Adolescentes no Sistema Socioeducativo”,12 os movi-
mentos sociais organizados por mães de vítimas da polícia, do regime 
militar e de outras formas desaparecimentos forçados.

O desaparecimento de pessoas faz com que amigos e familia-
res mergulhem em um momento de tristeza e ansiedade por notícias 
e justiça. A violência institucional, pela ação ou omissão do Estado, faz 
novas vítimas quando familiares buscam auxilio do aparato de Justiça, 
que não procede de forma adequada com a investigação, persecução 
criminal e julgamento dos casos. A busca por respostas e contra a im-
punidade faz com que, nas palavras de Marcia Leite, muitas mães ope-
rem uma “transformação do ‘caso’ em ‘causa’”.13

Diversos estudos analisam os movimentos de mães (especial-
mente das vítimas de violência policial) e suas estratégias de ação 
política ao disputar narrativas sobre os acontecimentos em busca da 
condenação dos agressores de seus filhos e filhas.14

“Nós, mães”, “Nós, familiares” ou, mais raramente, “Nós, fa-
miliares e amigos” compõem sujeitos simultaneamente da 
dor pessoal e da ação política. Trazem para a cena pública, 
como capital primordial, a história de suas relações, narrada 

12 Cf., entre outros, MOVIMENTOS MÃES DE MAIO. Mães de Maio: do luto à luta. São Paulo, Movimento Mães 
de Maio, 2011;GORINI, Ulises. La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Tomo I 
(1976-1983). Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2006.

13 LEITE, Marcia Pereira. Assim na terra como no céu: entrelaçamentos entre religião e política e mediação 
de conflitos urbanos no movimento de mães de vítimas de violência. VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de 
Ciências Sociais, Coimbra. 2004. Disponível em: http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/MarciaLeite.pdf Acesso em 
20 dez. 2018.

14 Cf. LEITE, MÃES DE MAIO e GORINI, Op. Cit., Além destes, ARAUJO, Fabio A. Falta alguém na minha 
casa: desaparecimento, luto, maternidade e política. In: LIMA, Roberto Kant de. (org.) Antropologia e Direitos 
Humanos V. Brasília, Booklink, 2008, pp. 166-225; OLIVEIRA, Sandra Rodrigues de. Onde está você agora além 
de aqui, dentro de mim? O luto das mães de crianças desaparecidas. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – 
Departamento de Psicologia, PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2008; VIANNA, Adriana e FARIAS, Juliana. “A Guerra das 
Mães: A guerra das mães: dor e política em situações de violência institucional”. Cadernos Pagu (UNICAMP. 
Impresso), v. 37, p. 79- 116, 2011.
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sempre a partir de um evento extraordinário que interrom-
peu o que se imaginava ser o curso natural dessas relações 
(Das, 2007), que levou embora investimentos morais e afeti-
vos profundos e que reformulou o próprio sentido de tempo 
que se tinha antes, agora marcado não só por uma data ines-
quecível, mas pela penosa sensação de esperar por uma 
reparação pública que quase nunca chega. 15

Muitos são os papéis desempenhados, as apropriações, os confli-
tos e as negociações em torno das formas de participação das “mães”. 
Neste estudo, nos detemos na participação das mães que buscam re-
encontrar suas filhas/os desaparecidas/os e, por isso, pressionam as 
instâncias estatais responsáveis pela investigação e persecução des-
ses crimes. Para Viana, o protagonismo político das “mães” engloba 
“simbolicamente todos os outros ativistas do mesmo movimento, sejam 
familiares ou não de vítimas, homens ou mulheres, falam, assim, de 
uma insurgência política definida em estreitas conexões com as cons-
truções – sempre em processo – de gênero” 16.

Neste sentido, o movimento “Mães do Brasil” 17 desenvolveu o 
Portal Kids, que, desde 1998, apoia “mães de crianças, jovens e adultos 
desaparecidos de forma enigmática, sequestrados e vítimas de tráfico 
humano, como também mobilizando campanhas em que se divulgam 
esses crimes nos veículos de mídia”. Trata-se de um projeto fruto da 
organização civil que acompanha diversas ocorrências de desapare-
cimento e, além de amparar as mães das vítimas por uma rede de so-
lidariedade, atua junto às autoridades para sensibilizar “no sentido de 
investir em investigações sistemáticas, cruzando informações e zelan-
do pela continuidade dos inquéritos”.18

15 VIANNA, Op. Cit..

16 Ibdem.

17 “Mães do Brasil - Grupo semelhante aos de autoajuda onde uma mãe ajuda a outra através do apoio de um 
psicólogo, realizando ações para localização dos filhos desaparecidos e sequestrados e mudanças na política e 
atendimento a estes casos. De 2006 a 2008 o projeto contou com o apoio do Criança Esperança, um projeto da 
TV Globo em parceria com a Unesco, e em 2016 o apoio da Agência Internacional DKA Áustria.” Autodefinição 
retirada de: http://blogdasmaesdobrasil.blogspot.com.br/p/saude.html Acesso em 20 dez. 2018.

18 Disponível em: http://blogdasmaesdobrasil.blogspot.com.br/p/nutricao.html Acesso em 20 dez. 2018.
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O acompanhamento destas ocorrências sempre visou sen-
sibilizar autoridades. O Portal Kids realiza, através do movi-
mento Mães do Brasil, ações de mobilização social quanto 
ao problema da vulnerabilidade vivida pelas vítimas brasi-
leiras e suas famílias. Nesta trajetória, o Portal Kids tem en-
frentado a reação de uma tradição política das instituições 
ligadas à segurança pública no Brasil: a descontinuidade 
das investigações, a morosidade nas decisões e anda-
mentos que acabam propiciando que criminosos e as 
suas possíveis redes permaneçam impunes.

Ao longo de suas atividades o Portal Kids luta para levar a 
público os casos de desaparecimento, sequestro e tráfico 
humano para fins de exploração sexual registrados e re-
solvidos, agindo como eixo solidário e de sensibilização 
da sociedade civil para o esclarecimento do problema de 
crianças, jovens e adultos que, contra sua vontade, são 
afastados de suas famílias. As linhas de investigação se-
guem múltiplas possibilidades, entre as quais: o tráfico 
internacional de seres humanos objetivando adoção ile-
gal ou exploração sexual; o tráfico de órgãos, o trabalho 
escravo em fazendas do interior do país, o recebimento 
de benefícios governamentais em função de tutela de me-
nores carentes.

Por fim, entendemos que um comprometimento ético com o 
tema não autoriza interpretar os poucos avanços no tema, a exemplo 
da lei de busca imediata, como consequência e modificação natu-
ral do direito – como pretende o paradigma naturalista de direitos 
humanos –, mas como fruto de luta por direitos, especialmente dos 
familiares das vítimas.

A percepção interseccional do tema é de que há uma dupla vi-
timização de mulheres: não só o fator gênero incide nas vítimas, por 
serem alvos preferenciais de criminosos, como são as mais afetadas 
com a morosidade da atuação estatal.
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2. DESAPARECIMENTO: contexto e conceito

2.1. Contexto brasileiro

O tráfico de pessoas é um dos comércios mais rentáveis no mun-
do, perdendo apenas para o de drogas e de armas, e viola os direitos 
mais fundamentais da pessoa humana - a liberdade e a dignidade se-
xual. Muitas meninas são retiradas compulsoriamente do convívio fa-
miliar, sequestradas e levadas para outros Estados ou mesmo para o 
exterior, e as mães nunca mais têm notícias de suas filhas.

Segundo dados da ONG “Anistia Internacional”,19 milhões de 
crianças desaparecem a cada ano por diversos motivos, dentre eles, 
fugas, raptos, utilização como mão de obra escrava, tráfico de órgãos, 
adoção ilegal, pedofilia e prostituição. Estima-se que mais de 1,2 mi-
lhões de crianças e adolescentes sejam vítimas anualmente de tráfico 
humano no mundo.

No mesmo sentido é a estatística apresentada pela ONG deno-
minada “Latinoamericanos Desaparecidos”, entidade vinculada à orga-
nização “Save the Children”, da Suécia,20 cujo relatório computa quase 
14.000 casos de desaparecidos na América Latina, sendo que 40% des-
se total ainda não foram solucionados.21

Na maioria dos casos as autoridades não conseguem descobrir 
o paradeiro dessas meninas e mulheres, que geralmente são pobres, 
moradoras de comunidades carentes e sem recursos.

Nesse sentido, como bem destaca o Relatório da CPI de 2010:

Em pleno século XXI, a falta de estrutura, principalmente 
na área da tecnologia da informação, e de uma política de 
comunicação entre as Polícias Estaduais brasileiras é evi-
dente e impossibilita a avaliação do número de desapare-

19 Disponível em http://www.br.amnesty.org.

20 Disponível em http://www.latinoamericanosdesaparecidos.org.

21 Em relação aos casos não solucionados, 54% são desaparecidos do sexo feminino e 45% do sexo masculino. 
Das pessoas do sexo feminino, 4.5% têm entre 0 e 8 anos, 23% têm entre 9 e 14 anos e 35% estão entre 15 e 17 
anos. Os restantes 37.5% representam pessoas adultas.
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cimentos no País, das principais causas que levam a esses 
desaparecimentos e do perfil dos desaparecidos (...) Os 
desaparecimentos denominados “enigmáticos”, quando a 
criança é subtraída, respondem por aproximadamente 10% 
a 15% das estatísticas. Segundo ele, esses são os casos de 
solução mais difícil e, quando as crianças ou adolescentes 
são encontrados, apresentam  sinais de abuso em grande 
número de casos.22

Tal situação agrava muito a posição do País perante os órgãos 
internacionais. Nesse sentido, é importante lembrar que, apesar de o 
Brasil ter ratificado a Convenção de Palermo e seus protocolos, a legis-
lação brasileira ainda está em descompasso com as normas interna-
cionais.23

Segundo dados inéditos recentes do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, o Brasil registra oito desaparecimentos por hora nos úl-
timos 10 anos. Foram registrados 693.076 boletins de ocorrência por 
desaparecimento no Brasil de 2007 a 2016, segundo dados compilados 
pelo Fórum em estudo feito a pedido do Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha. É a primeira vez que dados de desaparecimento estão pre-
sentes no anuário de violência do Fórum.24

O Distrito Federal concentra o maior número de registros: 106 por 
100 mil habitantes. E a razão é bastante simples: embora não registre 
um número maior de desaparecidos do que os outros estados, o Distri-
to Federal tem um banco de  informações que interliga os órgãos, como 
hospitais, asilos, institutos médicos legais, serviços de verificação de 

22 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as causas, 
as consequências e responsáveis pelo desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil, no período de 
2005 a 2007, p. 26-27.

23 Com a divulgação dos resultados da Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins 
de Exploração Sexual Comercial no Brasil – PESTRAF (2002), encomendada pela Organização dos Estados 
Americanos – OEA, veio à tona uma realidade alarmante: o Brasil é um dos países campeões no mundo em 
relação ao fornecimento de seres humanos para o tráfico internacional.

24 Só no ano passado, 71.796 desaparecimentos foram registrados. Em números absolutos, São Paulo lidera as 
estatísticas, com 242.568 registros de desaparecimentos de 2007 a 2016, seguido por Rio Grande do Sul, com 
91.469, e Rio de Janeiro, com 58.365. Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná e Roraima não passaram os dados completos de todos os últimos dez anos.
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óbito, entre outros, considerado por especialistas estratégicos para en-
tender e combater o desaparecimento no país.25

Além disso, há uma questão social subjacente ao desaparecimento 
de crianças e adolescentes que o referido Fórum apontou com precisão: “o 
principal perfil da vítima de desaparecimento em São Paulo é: adolescente, 
negro e de periferia, o que coincide com o perfil da vítima de homicídio. 
A pesquisa [do MP] mostra o desaparecimento com pico aos 15 anos, ce-
dendo aos 28 anos”.

Nesse sentido, Marcelo Moreira Neumann mostra que:

O desaparecimento de crianças e adolescentes ocorre por 
um processo histórico de exclusão, na qual o capitalismo 
exclui aqueles que não produzem e pouco consomem. 
Neste sentido, para compreender o desaparecimento de 
crianças e adolescentes deve-se pensar no aspecto eco-
nômico. Numa sociedade pautada na injustiça social e na 
desigualdade, o Estado não pode se desresponsabilizar 
sobre o que ocorre com os mais fragilizados. O perfil das 
famílias atendidas pelo Projeto Caminho de Volta, como vi-
mos, bem como as famílias que procuram ajuda na Organi-
zação Não Governamental “Mães da Sé”, mostram o esta-
do de vulnerabilidade social em que elas estão inseridas.26

No mesmo sentido, a pesquisa realizada por Gattás e Figaro-
-Garcia revela que a maior parte das famílias que procuram seus pa-
rentes estão em difícil situação de sobrevivência.27

25 Ou seja, uma pessoa registrada como desaparecida pode aparecer em outro boletim de ocorrência como 
morte decorrente de intervenção policial, mas esse dado não é cruzado e não se chega à conclusão de que ela 
foi encontrada morta, por exemplo. Das 1.195 mortes violentas registradas de 21 a 27 de agosto pelo monitor da 
violência, mais de 150 não têm o nome da vítima. Podem ser pessoas desaparecidas, com familiares à procura.

26 NEUMANN, Marcelo Moreira. O desaparecimento de crianças e adolescentes. Tese de Doutorado USP. 
Disponível em https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/18048/1/Marcelo%20Moreira%20Neumann.pdf.

27 “Em praticamente todas as localidades visitadas a equipe destacou os evidentes sinais de exclusão social, 
política, cultural e econômica que subsidiam as questões de desaparecimentos de crianças e adolescentes. 
Eram, em sua maioria, bairros extremamente precários no que se refere às condições mínimas de habitação, 
qualidade de vida e saúde e indicavam a alta vulnerabilidade a que crianças, adolescentes e seus familiares 
estavam expostos”. Gattás, GJF, Figaro-Garcia C. Caminho de Volta: Tecnologia na busca de crianças e adoles-
centes desaparecidos no Estado de São Paulo – São Paulo. Secretaria Especial de Direitos Humanos e Conanda 
– Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (ISBN 978-85-89169-02-8), 1ª Edição, 2007, p. 59.
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Portanto, não obstante alguns avanços em unidades federativas 
isoladas, observa-se a necessidade de integração dos órgãos públicos 
ligados aos desaparecimentos forçados, bem como a criação de um 
banco de dados de desaparecidos. Esta falta de integração e diálogo 
entre todos os responsáveis pelo desaparecimento forçado comprome-
te imensamente o Estado brasileiro.28

Assim sendo, em linhas gerais e seguindo a trilha do projeto 
CAMINHO DE VOLTA, é necessário desenvolver quatro grandes eixos, 
a saber:

1) Identificação das causas do desaparecimento

Identificar as causas do desaparecimento de crianças e adoles-
centes por meio da análise da organização familiar a que pertencem, 
uma vez que a negligência, a violência doméstica, o abuso sexual intra-
familiar, a miserabilidade e a contravenção podem ser aspectos facilita-
dores para a ocorrência de fugas de lares, extorsão mediante sequestro 
e subtração de incapaz. Esse eixo possui relevância social e preventiva.

2) Criação de Banco de DNA

Criação de um Banco de DNA, dos pais e/ou irmãos (Banco Refe-
rência), que permitirá a rápida e ágil avaliação de vínculo genético das 
crianças e adolescentes que forem localizados (Banco Questionável). 
Além disso, é importante a coleta de dados pessoais e antropométricos 
do desaparecido, informações sobre a organização familiar e sobre as 
circunstâncias do desaparecimento que irão compor um Banco de Da-
dos que possibilitará o cruzamento das informações moleculares e ge-
néticas armazenadas. O sistema do Banco de Dados terá uma interface 
Web, que garantirá que o mesmo seja acessível em qualquer parte do 
país, sem comprometimento das informações nele contidas.

28 De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um bom exemplo a ser seguido é a Colômbia, que 
tem um banco de dados e conseguiu criá-lo, a priori, a partir da questão dos sequestros pelas Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC), mas que descortinou outros problemas sociais. Nós temos uma guerra 
civil na periferia de São Paulo e isso é motivação suficiente para ter um banco de dados.
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3) Suporte Psicossocial

Suporte psicossocial às famílias de crianças e adolescentes de-
saparecidos com intuito de diagnosticar sua dinâmica familiar, acom-
panhar a família no decorrer do processo de busca, e participar na 
solução final do caso para que a criança seja recuperada e reintegrada 
em seu ambiente. Além disso, o atendimento psicológico possui um ca-
ráter preventivo no sentido de evitar que outras crianças e adolescentes 
se encontrem em situação de vulnerabilidade.

4) Capacitação de profissionais

Capacitação de profissionais envolvidos no sistema de garantia 
dos direitos da criança e do adolescente (Poder Judiciário, Ministério 
Público, Conselheiros Tutelares, investigadores e agentes de Polícia 
envolvidos na busca e investigação, psicólogos, assistentes sociais, 
delegados, educadores das Organizações Não Governamentais), por 
meio de cursos presenciais e educação a distância (Telemedicina), ga-
rantindo um acompanhamento contínuo e supervisionado.

No último capítulo deste estudo desenvolvemos algumas das po-
líticas públicas com objetivo de combater o desaparecimento forçado 
já implementadas em alguns estados.

2.2. Conceito e tutela jurídica

Em linhas gerais, o desaparecimento é considerado multicausal e 
pode ser classificado em três grandes tipos, a saber: Desaparecimento 
Voluntário, Desaparecimento Involuntário e Desaparecimento Forçado.

O Desaparecimento Voluntário caracteriza-se quando a pessoa 
se afasta por ato volitivo próprio e sem avisar a ninguém, o que evi-
dentemente pode ocorrer por diversos motivos, e.g., desentendimento 
familiar ou afetivo, medo ou sentimento de grande inquietação, aflição, 
choque de visões, ansiedade, planos de vida diferentes.

Por sua vez, o Desaparecimento Involuntário ocorre quando a 
pessoa é afastada do seu dia a dia por um evento sobre o qual não tem 
nenhum tipo de controle, como, por exemplo, um acidente, um proble-
ma de saúde, um desastre natural.
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Já Desaparecimento Forçado fica caracterizado quando outros 
indivíduos provocam o afastamento da pessoa do seu viver cotidiano, 
sem a sua concordância, como, por exemplo, um sequestro ou a ação 
do próprio Estado.29

Em essência, o direito internacional dos direitos humanos ape-
la a todos os Estados no sentido de que tomem medidas legislativas, 
administrativas, judiciais ou de outra natureza para prevenir, eliminar e 
punir eficazmente os desaparecimentos forçados, reafirmando que é 
dever de todos os Estados, em qualquer circunstância, abrir investiga-
ções sempre que surgirem suspeitas de desaparecimentos forçados 
em território de sua jurisdição e, sendo confirmadas as suspeitas, pro-
cessar criminalmente os responsáveis.

A proteção na legislação nacional decorre do art. 227 da Cons-
tituição Federal e o art. 4° do ECA, segundo os quais a criança, o ado-
lescente e o jovem são prioridades absolutas da família, sociedade e 
Estado, devendo estes zelar pelo “o direito à vida, à saúde, à alimenta-
ção, 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, explo-
ração, violência, crueldade e opressão”.

O ECA determina o entendimento sobre a garantia à prioridade 
da seguinte forma:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circuns-
tâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos pú-
blicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

29 No âmbito da “Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra os desaparecimentos forçados”, a 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1992, mediante a publicação da Resolução nº 
47/133ª, faz a seguinte definição de desaparecimento forçado: Detenção, prisão ou translado de pessoas contra 
sua vontade, ou privação de liberdade dessas pessoas por alguma forma, praticada por agentes governamen-
tais de qualquer setor ou nível, por grupos organizados ou por particulares atuando em nome do governo ou 
com seu apoio direto ou indireto, com sua autorização ou com seu consentimento, e que se neguem o destino 
ou o paradeiro dessas pessoas ou a reconhecer que elas estão privadas de liberdade, subtraindo-as, assim, da 
proteção da lei. No mesmo sentido, desponta a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado 
de Pessoas aprovada pela Assembleia Geral da OEA, em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994.
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Consoante a lei brasileira, tanto a criança (idade até doze anos 
incompletos) quanto o adolescente (idade entre doze e dezoito anos) 
devem usufruir todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa hu-
mana, sem prejuízo da proteção integral prevista no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA).

Tanto a proteção constitucional assegurada pelo Estado nacional 
soberano quanto a proteção global prevista na Convenção Internacio-
nal dos Direitos da Infância, tratado mais ratificado na história, consti-
tuem o regime jurídico internacional de tutela da criança e do adoles-
cente. Já no seu preâmbulo, a Convenção Internacional de Proteção à 
Infância, fazendo referência a outras convenções protetivas da criança, 
reconhece que:

a) a infância tem direito a cuidados e assistência especiais;

b) a família, como grupo fundamental da sociedade e ambiente 
natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, e 
em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência ne-
cessárias a fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades 
dentro da comunidade;

c) a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento de sua 
personalidade, deve crescer no seio da família, em um ambiente de 
felicidade, amor e compreensão;

d) a criança deve estar plenamente preparada para uma vida in-
dependente na sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais 
proclamados na Carta das Nações Unidas, especialmente com espírito 
de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade;

e) a criança, em virtude de sua falta de maturidade física e men-
tal, necessita de proteção e de cuidados especiais, inclusive da devida 
proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento;

f) em todos os países do mundo existem crianças vivendo sob 
condições excepcionalmente difíceis e que essas crianças necessitam 
de consideração especial;

g) é importante a cooperação internacional para a melhoria das 
condições de vida das crianças em todos os países, especialmente nos 
países em desenvolvimento.
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De tudo se vê, por conseguinte, é a própria Convenção da Crian-
ça que faz ressaltar a relevância da conexão entre os regimes jurídicos 
protetivos – nacionais e internacionais - focados na cooperação em es-
cala planetária, mormente em países em desenvolvimento , como, é o 
caso do Brasil, onde, infelizmente, existem crianças vivendo sob condi-
ções excepcionalmente difíceis.

Eis aqui a razão pela qual o projeto do NUPEGRE buscou verifi-
car quais  foram as principais falhas do Estado brasileiro nos casos das 
meninas T., M.e L., seja no campo jurídico-operacional, seja na esfera 
legislativa, seja no âmbito de formulação de políticas públicas. Para 
tanto, procedeu-se a um filtro de juridicidade acerca do tema do desa-
parecimento forçado de vítimas crianças ou adolescentes, verificando 
as obrigações do Estado brasileiro de acordo com a ordem jurídica 
nacional (máxime com o Estatuto da Criança e do Adolescente), bem 
como suas responsabilidades perante a ordem jurídica internacional 
(máxime com os tratados internacionais de direito humanos).

A ideia, portanto, foi caminhar para além da proteção nacional 
dos direitos humanos (caracterizado pelo controle de constitucionalida-
de de atos do poder público) para se alcançar a proteção transnacional 
dos direitos humanos (caracterizado pelo controle de convencionalida-
de desses mesmos atos do poder público).

De fato, tal temática ainda não mereceu, no Brasil, um tratamento 
científico-sistemático, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, o 
que evidentemente dificulta a evolução da proteção internacional dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes, mormente nas hipóteses 
de desaparecimento forçado.

3. APRESENTAÇÃO DOS CASOS

3.1. Caso M.S.A. 

3.1.1. Resumo

Trata-se de desaparecimento ocorrido no dia 21 de novembro de 
2002, por volta das 17h30min, na Avenida Brasil, Bonsucesso, nesta ci-
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dade, onde a vítima M.S.A, de apenas 12 anos de idade, teve sua liber-
dade privada, mediante cárcere privado pelo então acusado, F.M.M. 

M.S.A se dirigiu ao mercado juntamente com o seu irmão, quan-
do o acusado a abordou oferecendo-lhe uma cesta básica. 

Diante da falsa promessa ofertada pelo acusado, M.S.A saiu em 
sua companhia, deixando o irmão aguardando na rua, desaparecendo 
até os dias atuais. 

Assim, o acusado restou incurso nas sanções do artigo 148, §2º 
c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, todos do Código Penal. 

Inicialmente, a investigação policial teve início na 21ª Delegacia 
de Polícia, através do inquérito sob o n. 021-08729/2002 (21/11/2002 - fls. 
12/13). Posteriormente, a investigação passou a tramitar na Delegacia 
da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), sob o inquérito n 877/05 
(12/08/2005 fls. 09/10), Delegacia de Homicídios da Capital (DH) sob o 
inquérito n. 019/1901/2008 (19/02/2008 fls. 56/57) e, por fim, na Delega-
cia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), sob o inquérito n. 
903-00185/2010 (26/02/2010 – fls. 03/04), nessa ordem. 

No dia 12 de agosto de 2005, na DCAV, a genitora da vítima pres-
tou depoimento aduzindo que sua filha havia saído com seu irmão para 
comprar frango no mercado, localizado no Parque União, e que não 
passando muito tempo, o seu filho mais novo, E., voltou para casa so-
zinho e trazendo consigo o dinheiro do frango (R$ 8,00) e mais R$1,00 
que um homem havia dado a ele. Ao ser questionado, E. disse que 
enquanto caminhavam beirando a Avenida Brasil, foram abordados por 
um homem, que disse a M.S.A que iria dar uma cesta básica para ela 
levar para casa. 

O homem pediu então para que E. ficasse sentado, pois M.S.A 
iria até a casa dele pegar a cesta básica. 

No dia 15 de agosto de 2005, também na DCAV, prestou depoi-
mento o pai da vítima, alegando que recebeu a notícia após chegar 
do trabalho pela sua companheira. Alegou que pouco tempo após o 
desaparecimento de sua filha, recebeu telefonema através do qual afir-
maram que M.S.A estaria em um bairro em Campo Grande, todavia, 
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não logrou êxito em encontrá-la na rua indicada. Também afirmou que 
em outra ocasião a sua cunhada atendeu um telefonema em sua casa 
e pode afirmar que era a própria M.S.A, apenas dizendo que queria 
falar com Z., sua cunhada, e que esta, ao atender o telefone, ficou muito 
nervosa, tendo a ligação sido interrompida. 

Em outra oportunidade, recebeu telefonema em que suposta-
mente M.S.A afirmava estar em um hospital, com a perna quebrada, 
tendo a ligação sido interrompida, sendo certo que, no outro lado da 
ligação, escutou a voz de várias crianças. 

No dia 08 de setembro de 2005, prestou depoimento o irmão da 
vítima, afirmando que se encontrava na companhia de M.S.A no dia 
dos fatos; que estavam de mãos dadas quando um homem chamou sua 
irmã pelo nome, convidando-a a para pegar uma cesta básica, afirman-
do tratar-se de um amigo de sua mãe. Na ocasião, M.S.A, iludida com a 
falsa promessa do desconhecido, pediu ao seu irmão para que ficasse 
ali aguardando o seu retorno.

E. esclareceu que queria ir com eles, mas o homem disse para que 
ele ficasse esperando. Assim, E. ficou aguardando sua irmã por mais ou 
menos meia hora e que diante da demora, retornou para a sua casa. 

Pelas atribuições dadas ao autor do fato, foi feito retrato falado, 
chegando-se a F.R.S. 

No dia 19 de fevereiro de 2008, através de depoimento prestado 
perante a Delegacia de Homicídios da Capital (DH), o irmão da vítima 
reconheceu F.M.M como sendo o homem que levou a sua irmã no dia 
do seu desaparecimento. 

Pela análise dos autos, verifica-se que o inquérito deu entrada 
pela primeira vez na Central de Inquéritos no dia 24 de maio de 2010, 
assim permanecendo, entre idas e vindas da Delegacia para o Minis-
tério Público, solicitando e concedendo prazos, respectivamente, para 
continuidade das investigações. 

Sendo certo que os fatos ocorreram no dia 21 de novembro de 
2002 e que o irmão da vítima reconheceu o acusado em 19 de novem-
bro de 2008, o Ministério Público apenas requereu a segregação cau-
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telar do acusado em 27 de agosto de 2015, ou seja, quase 13 anos após 
os fatos, ocasião em que também ofereceu a denúncia. 

Ora, em que pese a longa duração das investigações, com o in-
tuito de encontrar a vítima, houve falha do órgão ministerial em requerer 
a prisão preventiva do acusado anos após os fatos, ainda mais sendo do 
conhecimento do Ministério Público que o acusado responde a inúme-
ros processos de sequestro e cárcere privado de crianças se utilizando 
do mesmo modus operandi. 

O legislador, no art. 311 do Código de Processo Penal, foi claro 
ao afirmar que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer 
fase da investigação policial ou do processo penal. 

Um dos fundamentos para a sua decretação é a garantia da or-
dem pública, tal como requerido pelo Ministério Público. Embora se 
trate de um conceito vago e indeterminado, a doutrina e jurisprudência 
tradicionais têm associado a expressão ora à chamada periculosidade 
do agente, outras vezes à necessidade de assegurar o meio social e 
também à credibilidade da justiça em face da gravidade ou repercus-
são do crime.  

Durante as investigações, restou clara a periculosidade do agen-
te, já que o acusado ostenta em sua Folha de Antecedentes Criminais 
três anotações pelo mesmo delito, qual seja, sequestro e cárcere priva-
do. E, diga-se de passagem, três sequestros envolvendo crianças que 
possuíam aproximadamente a mesma faixa etária e, em sua imensa 
maioria, crianças do sexo feminino. 

Pela simples busca no site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, é possível verificar que o acusado responde a três 
processos envolvendo o delito de sequestro e cárcere privado, envol-
vendo crianças e adolescentes, restando condenado em dois deles, 
além deste. 

Todavia, quase após 13 anos dos fatos, não por outro motivo, o 
juiz indeferiu o pleito ministerial, pois a indicação da proteção da ordem 
pública já não faz mais sentido se o acusado respondeu livre durante 
toda a investigação criminal, não se afigurando razoável a aplicação da 
gravosa medida, já que a regra é a liberdade do indivíduo. 
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Outra questão que não passa despercebida é a de que o mem-
bro do Ministério Público não teve nem o cuidado de alterar em seu 
parecer o nome da vítima, se utilizando do nome de outra vítima do acu-
sado (T.L.B), fazendo menção ainda, às testemunhas Thiago e Sidnei, 
pessoas estranhas ao processo.

A mesma falha aconteceu quando do oferecimento da denúncia, 
ao mencionar o nome da vítima T.L.B, ao invés de citar o nome da vítima 
M.S.A. 

Devidamente assegurado pelo princípio constitucional do con-
traditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV da CRFB/88, o 
acusado apresentou sua defesa prévia, se limitando basicamente a afir-
mar que todas as testemunhas, tanto desses autos, quanto dos demais, 
foram induzidas pela ONG Portal Kids a reconhecê-lo como sendo o au-
tor dos fatos, além do fato de que, no dia do desaparecimento da vítima, 
este encontrava-se embarcado, pugnando, assim, pela sua absolvição. 

Em consulta processual, foi verificado que o acusado hoje é autor 
de dois processos. Um em face da ONG Portal Kids, que tramita peran-
te a 41ª Vara Cível da Comarca da Capital, e outro em face de W.F.R., 
fundadora da referida ONG, que tramita perante a 12ª Vara Cível da 
Comarca da Capital. 

O irmão da vítima, A.S.A., requereu a habilitação como assistente 
de acusação através do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos (NU-
DEDH) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Realizada Audiência de Instrução e Julgamento no dia 29 de mar-
ço de 2016, o acusado foi devidamente interrogado, tendo o Ministério 
Público reiterado o pedido de prisão preventiva, ratificando as razões 
anteriormente expostas, acrescentando que os indícios de autoria se 
robusteceram. 

Realizando um verdadeiro contorcionismo jurídico-processual, 
o magistrado acolheu o pleito ministerial, ao fundamento de que a lei 
permite, de forma excepcional, a constrição da liberdade individual 
sempre que houver prova da existência do crime e indícios de auto-
ria, se baseando na declaração de testemunhas, em especial o irmão 
da vítima, que reconheceu o acusado como sendo o autor do delito, 



33
Relat. Pesq. NUPEGRE, Rio de Janeiro, n. 3, 2019.

sendo certo que essa testemunhava contava com apenas 04 anos na 
data dos fatos. 

A defesa, por sua vez, requereu a revogação da prisão preven-
tiva. O Ministério Público, em seu parecer, opinou contrariamente ao 
pleito defensivo. 

O magistrado indeferiu o pedido, ao argumento de que não hou-
ve alteração fática e que os fundamentos da decisão que decretou a 
prisão preventiva se mantêm íntegros. 

Recorrendo da decisão judicial, a defesa impetrou habeas corpus, 
julgado pelo Des. P. O. L. B., da Quinta Câmara Criminal do TJRJ, que, 
por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem para substituir a pri-
são pelas seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal em 
juízo até o dia 10; comparecimento a todos os atos do processo para os 
quais seja intimado; não mudar de endereço sem comunicar ao juízo e 
não se ausentar da Comarca por mais de 08 dias sem prévia autoriza-
ção judicial. 

O Ministério Público apresentou suas alegações finais, pugnan-
do pela condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 148, 
c/c artigo 61, II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal. 

No mesmo sentido, o assistente de acusação também apresen-
tou suas alegações finais, pugnando pela condenação do réu. 

O acusado apresentou suas alegações finais, pleiteando sua ab-
solvição diante da ausência de provas. 

Sendo certo que o julgamento do habeas corpus se deu em 23 de 
junho de 2016, constam nos autos apenas termos de comparecimento 
em juízo nos dias 23 de agosto de 2016; 05 de setembro de 2016; 03 de 
outubro de 2016, não se tendo mais notícias sobre o cumprimento da 
decisão que concedeu as medidas cautelares alternativas à prisão. 

Prolatada a sentença, foi julgada parcialmente procedente a pre-
tensão punitiva estatal para condenar F. M. M. às penas do artigo 148 
c/c artigo 61, II, alíneas “c” e “h”, do Código Penal. 

Entendeu o magistrado que a materialidade delitiva restou de-
monstrada através do Registro de Ocorrência, além da prova testemu-
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nhal produzida em juízo, em especial pelo depoimento prestado pelo 
irmão da vítima, E.S.A.. A autoria, por sua vez, restou demonstrada atra-
vés do inquérito policial, bem como pela prova testemunhal produzida 
em juízo. 

A prova restou demonstrada pelo depoimento do irmão da víti-
ma, que reconheceu o réu como sendo o autor do fato, bem como pelo 
depoimento prestado pela testemunha M.T.D., que afirmou que o tripu-
lante poderia desembarcar sem que houvesse o controle de embarque 
e desembarque, indo de encontro ao argumento do acusado, de que, 
no dia dos fatos, o mesmo estava embarcado. 

Embora o irmão da vítima possuísse apenas 04 anos na época 
dos fatos, o mesmo prestou um depoimento coerente e seguro, tendo 
narrado com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, sendo realizado 
o reconhecimento tanto em sede policial e confirmado em juízo. 

O juízo desconsiderou a imputação prevista no §2º do artigo 148 
do Código Penal, pois não restou demonstrado nos autos que, em razão 
de maus tratos ou da natureza da detenção, a conduta criminosa tenha 
resultado à vítima grave sofrimento físico e moral, pois a vítima perma-
nece desaparecida até os dias atuais, não sendo possível afirmar em 
que circunstâncias se deram a privação de sua liberdade. 

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado conside-
rou o fato de que as consequências do delito foram gravíssimas, pois a 
vítima foi privada de sua liberdade em novembro de 2002 e nunca mais 
retornou ao seio familiar e pelo fato de que o réu ostenta má conduta 
social, diante de condenação anterior. Assim, a pena-base foi fixada em 
02 (dois) anos de reclusão. 

Na segunda fase da dosimetria, foram consideradas as agravan-
tes descritas no artigo 61, II, alíneas “c” e “h”, do Código Penal, razão 
pela qual exasperou-se a pena em ¼, fixando-se, assim, a pena inter-
mediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Por fim, na terceira fase, inexistiram causas especiais de au-
mento de pena, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 
(seis) meses de reclusão. 
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A sentença fixou ainda o regime semiaberto para o cumprimento 
da pena imposta, tal como determina o artigo 33, §3º, do Código Penal, 
considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 

Deve ser ressaltado que a sentença somente foi prolatada após 
14 anos da data dos fatos. 

Tanto o Ministério Público quanto a assistência de acusação e o 
réu interpuseram o recurso de apelação. 

O assistente de acusação também interpôs recurso em sentido 
estrito, diante rejeição da sua peça de apelação, que foi fundamentada 
na falta de interesse processual. 

O recurso em sentido estrito, interposto pelo assistente de acusa-
ção, não foi recebido pelo juízo, razão pela qual o recorrente se utilizou 
da via da carta testemunhável, pendente de julgamento.

Verifica-se pelo acompanhamento processual que, aberta vista 
ao órgão do Ministério Público em atuação no segundo grau de jurisdi-
ção para ofertar parecer, constatou-se a falta das contrarrazões recur-
sais ministeriais ao recurso defensivo.

Assim, diante da ausência das contrarrazões, o Desembargador 
remeteu os autos novamente para o juízo de origem para que o Mi-
nistério Público pudesse corrigir a sua falha, retardando ainda mais o 
andamento processual. 

No dia 03 de maio de 2018, no julgamento dos recursos de ape-
lação, o Tribunal de Justiça entendeu por negar provimento ao recurso 
interposto pelo réu e dar parcial provimento ao recurso manejado pelo 
Ministério Público para exasperar e acomodar a pena em 03 (três) anos 
de reclusão, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos. 

O voto vencido, de relatoria do Desembargador P. B., foi no sen-
tido de negar provimento ao recurso ministerial e dar provimento ao 
recurso defensivo para absolver o réu, com fulcro no artigo 386, VII, do 
Código de Processo Penal. 

No dia 12 de setembro de 2018, o réu ofereceu embargos de de-
claração em face do acórdão mencionado. 
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No dia 22 de novembro de 2018, o Desembargador L. S. B., no 
julgamento dos embargos, entendeu que a decisão está devidamente 
fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou contradição quanto às 
questões decididas e quanto aos seus fundamentos. Sendo assim, vo-
tou pelo desprovimento do recurso do réu.  

No dia 18 de setembro de 2018, o assistente de acusação, A.S. A., 
interpôs Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se na 
3ª Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça. 

No dia 30 de novembro de 2018, o réu interpôs o recurso de em-
bargos infringentes, que aguarda julgamento na 2ª Vice Presidência. 

3.1.2. Análise dos méritos do caso 

Como será visto adiante, o caso sobre o desaparecimento da víti-
ma M.S.A. acarretou diversas violações ao ordenamento jurídico, bem 
como às Convenções que foram ratificadas pelo Estado brasileiro.

DA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 
HUMANOS

O presente caso acarretou violações à Convenção Americana de 
Direitos Humanos, assinada e ratificada pelo Estado brasileiro em 1992 
por meio do Decreto nº 678/1992.

Restou sobejamente violado o artigo 1 da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos. O Estado, como garantidor dos direitos pre-
vistos na legislação, mostrou-se totalmente omisso quanto à proteção 
da vítima, enquanto pessoa humana e como criança/adolescente, bem 
como omisso quanto ao respeito dos familiares, que até hoje guardam a 
esperança de um dia encontrar a vítima com vida. A “proteção” estatal, 
portanto, restou totalmente ineficiente.

Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se 
a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e 
a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 
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esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma 
por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões po-
líticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra 
condição social.

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser 
humano.

A vítima teve violado o bem jurídico mais importante do ordena-
mento jurídico, qual seja, o direito à vida, o direito de crescer em um 
ambiente saudável, ao lado de seus familiares e amigos.

O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que 
se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os de-
mais direitos.

Artigo 4. Direito à vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. 
Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde 
o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da 
vida arbitrariamente.

Ao ser sequestrada para fins ainda desconhecidos por este pro-
cesso, a vítima teve por violado o seu direito à integridade física, psíqui-
ca e moral, assim como estipula o artigo 5º da Convenção.

Artigo 5. Direito à integridade pessoal

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integri-
dade física, psíquica e moral.

A conduta do acusado violou o direito à liberdade da vítima. M. 
desapareceu no dia 21 de novembro de 2002, não se tendo quaisquer 
notícias sobre o seu paradeiro até os dias atuais.
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Artigo 7. Direito à liberdade pessoal

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança 
pessoais.

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo 
pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas 
constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de 
acordo com elas promulgadas.

O desaparecimento da vítima feriu um dos princípios fundamen-
tais da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso III, 
da CRFB/88, o denominado princípio da dignidade da pessoa humana, 
violando também dispositivo da Convenção, na medida em que a víti-
ma se viu tolhida de conviver harmonicamente com seus familiares e 
de ter um crescimento saudável.

Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade.

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou 
abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ile-
gais à sua honra ou reputação.

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra  tais 
ingerências ou tais ofensas.

Restou plenamente comprovada a violação ao direito à convivên-
cia familiar, já que a prática criminosa pelo acusado devastou várias 
famílias.

Artigo 17. Proteção da família

1. A família é o elemento natural e fundamental da socie-
dade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado.
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Pode-se dizer que, diante da excessiva demora na prestação ju-
risdicional, a família da vítima teve por violado o direito à proteção judi-
cial em diversas vertentes.

Pela análise dos autos, verifica-se ainda que o inquérito deu en-
trada pela primeira vez na Central de Inquéritos no dia 24 de maio de 
2010, assim permanecendo, entre idas e vindas da Delegacia para o 
Ministério Público, solicitando e concedendo prazos, respectivamente, 
para continuidade das investigações.

Sendo certo que os fatos ocorreram no dia 21 de novembro de 
2002 e que o irmão da vítima reconheceu o acusado em 19 de novem-
bro de 2008, o Ministério Público apenas requereu a segregação cau-
telar do acusado em 27 de agosto de 2015, ou seja, quase 13 anos após 
os fatos, ocasião em que também ofereceu a denúncia.

Ora, em que pese a longa duração das investigações, com o 
intuito de encontrar  a vítima, houve falha do órgão ministerial em re-
querer a prisão preventiva do acusado anos após os fatos, ainda mais 
sendo do conhecimento do Ministério Público que o acusado responde 
a inúmeros processos de sequestro e cárcere privado de crianças se 
utilizando do mesmo modus operandi.

O legislador, no art. 311 do Código de Processo Penal, foi claro 
ao afirmar que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer 
fase da investigação policial ou do processo penal.

Um dos fundamentos para a sua decretação é a garantia da or-
dem pública, tal como requerido pelo Ministério Público. Embora se 
trate de um conceito vago e indeterminado, a doutrina e jurisprudência 
tradicionais têm associado a expressão ora à chamada periculosidade 
do agente, outras vezes à necessidade de assegurar o meio social e 
também à credibilidade da Justiça em face da gravidade ou repercus-
são do crime.

Recorrendo da decisão judicial que decretou a prisão do acu-
sado, a defesa impetrou  habeas corpus e, por  unanimidade, foi con-
cedida parcialmente a ordem para substituir a prisão pelas seguintes 
medidas cautelares: comparecimento mensal em juízo até o dia 10; 
comparecimento a todos os atos do processo para os quais seja intima-
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do; não mudar de endereço sem comunicar ao juízo e não se ausentar 
da Comarca por mais de 08 dias sem prévia autorização judicial.

Sendo certo que o julgamento do habeas corpus se deu em 23 de 
junho de 2016, constam nos autos apenas termos de comparecimento 
em juízo nos dias 23 de agosto de 2016; 05 de setembro de 2016; 03 de 
outubro de 2016, não se tendo mais notícias sobre o cumprimento da 
decisão que concedeu as medidas cautelares alternativas à prisão.

Mais uma vez restou violado o direito à proteção judicial, pois, 
embora a prisão tenha sido convertida por medidas cautelares alterna-
tivas, não se há nos autos o efetivo cumprimento da decisão do Tribunal.

Outra questão que não passa despercebida é a de que o mem-
bro do Ministério Público não teve nem o cuidado de alterar em seu 
parecer o nome da vítima, se utilizando do nome de outra vítima do 
acusado (T.L.B.), fazendo menção ainda às testemunhas T.e S., pessoas 
estranhas a este processo.

A mesma falha aconteceu quando do oferecimento da denúncia, 
ao mencionar o nome da vítima T., ao invés de citar o nome da vítima M.

Artigo 25. Proteção judicial

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido 
ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tri-
bunais competentes, que a proteja contra atos que violem 
seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, 
pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal 
violação seja cometida por pessoas que estejam atuando 
no exercício de suas funções oficiais.

DA VIOLAÇÃO À DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS 
E DEVERES DO HOMEM

O presente caso também violou dispositivos previstos na Decla-
ração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na nona 
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Conferência Internacional Americana, em Bogotá, no ano de 1948, da 
qual o Brasil é signatário.

Indubitavelmente, o maior bem jurídico tutelado foi violado: a 
vida. Ainda criança, a vítima foi retirada da sua família, não deixando 
quaisquer vestígios sobre sua possível localização.

A conduta do réu, não somente neste caso, mas também em ou-
tros semelhantes, demonstra a frieza e dissimulação com que esses 
desaparecimentos eram realizados. As vítimas até hoje não foram lo-
calizadas.

Artigo I. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e 
à segurança de sua pessoa.

A proteção legal conferida à vítima e à sua família restou insufi-
ciente. Em que pese a longa duração das investigações, que se arras-
taram por anos, a vítima não foi localizada. A família continua sem uma 
resposta do Estado, que não lhe presta qualquer auxílio para amenizar 
esse sofrimento.

Registre-se que transcorreram mais de 13 (treze) anos entre a 
data dos fatos e a prolação da sentença, sendo certo que ainda es-
tão pendentes recursos a serem apreciados pelo E. Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, havendo, assim, nítida violação ao princí-
pio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, LXVIII, da 
Constituição Federal.

Artigo V. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra 
os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua 
vida particular e familiar.

O desaparecimento da vítima devastou a sua família, que até 
hoje, sofre com a sua ausência.

Artigo VI. Toda pessoa tem direito a constituir família, ele-
mento fundamental da sociedade e a receber proteção 
para ela.
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Na tentativa de encontrar a vítima, a família sofreu e sofre até hoje 
com a má administração estatal.

O inquérito policial percorreu nada mais nada menos que quatro 
delegacias de polícia. Primeiramente, o registro de ocorrência sobre 
o desaparecimento da vítima foi lavrado perante a 21ª Delegacia de 
Polícia, no dia 21 de novembro de 2002.

Posteriormente, a investigação passou a tramitar na Delegacia da 
Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), no dia 12 de agosto de 2005.

Após, o inquérito seguiu para a Delegacia de Homicídios da Ca-
pital (DH), no dia 19 de fevereiro de 2008, onde foram feitos retratos 
falados sobre possíveis autores do fato.

Por fim, o inquérito tramitou na Delegacia de Proteção à Criança 
e ao Adolescente (DPCA), em 26 de fevereiro de 2010.

Inegavelmente, a família, composta por pessoas humildes, oriun-
das de comunidades carentes, sem o auxílio de um advogado, não sa-
biam nem por qual delegacia procurar para ter notícias sobre o caso, 
diante de tantas mudanças ocorridas ao longo dos tempos para a elu-
cidação dos fatos.

Além da dor pelo desaparecimento da vítima, a família ainda so-
fre com os arbítrios de um Estado omisso, que, ao contrário do ocorri-
do, deveria prestar total proteção e respeito aos entes familiares.

Artigo XVIII. Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para 
fazer respeitar os seus direitos. Deve poder contar, outros-
sim, com processo simples e breve, mediante o qual a jus-
tiça a proteja contra atos de autoridade que violem, em seu 
prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados 
constitucionalmente.

DA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ

As vítimas do acusado, em sua grande maioria, são meninas com 
aproximadamente a mesma faixa etária. No caso dos autos, a vítima, 
M.S.A. contava com apenas 12 anos de idade.
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Durante as investigações relativas ao caso da vítima M., restou 
clara a periculosidade do agente, já que o acusado ostenta em sua Fo-
lha de Antecedentes Criminais três anotações pelo mesmo delito, qual 
seja, sequestro e cárcere privado. E, diga-se de passagem, três se-
questros envolvendo crianças que possuíam aproximadamente a mes-
ma faixa etária e, em sua imensa maioria, crianças do sexo feminino.

Assim, a vítima também é protegida pela Convenção de Belém 
do Pará, pois caracterizada nas infrações penais cometidas pelo acusa-
do a questão do gênero.

A preferência do acusado ao sequestrar a vítima é por meninas 
entre 09 e 13 anos de idade, não se podendo afirmar para qual fina-
lidade foram sequestradas, existindo várias possibilidades: tráfico de 
pessoas, exploração sexual, estupro, retirada de órgãos, dentre outros.

Inexistem nos autos quaisquer provas da conduta do réu para a 
realização do crime de tráfico de pessoas, hoje regulamentado pela Lei 
n. 13.344/16, havendo apenas suposições, devido à forma como o crime 
acontecia e pelo cargo que o réu ocupava, o que facilitaria a prática 
delitiva. Assim, não foi possível concluir pelos indícios suficientes da 
infração penal, restando apenas a tipificação prevista no artigo 148 do 
Código Penal.

A Convenção de Belém do Pará visa prevenir, punir e erradicar 
todas as formas de violência contra a mulher, no âmbito da Organização 
dos Estados Americanos, constituindo positiva contribuição no sentido 
de proteger os direitos da mulher e eliminar as situações de violência 
contra ela.

DA VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

O Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990, promulgou a 
Convenção  sobre os direitos da criança, enumerando uma série de di-
reitos voltados à dignidade da pessoa em desenvolvimento, dentre eles, 
o bem-estar social, a saúde, a educação e a convivência com os pais.

A Convenção dos Direitos da Criança aperfeiçoou, completou e 
conferiu força vinculante à Declaração Universal dos Direitos da Crian-
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ça, adotada pela Assembleia das Nações Unidas em 20 de novembro 
de 1959. Para os Estados que a ratificaram, surgiu a necessidade de re-
visar a legislação nacional sobre infância e juventude para harmonizá-la 
com as disposições nela estabelecidas, o que representou expressiva 
transformação no estatuto jurídico e social da infância.

Deve-se salientar que a Convenção estabeleceu parâmetros de 
orientação e atuação dos Estados Partes para implementação dos seus 
princípios e reconheceu expressamente à criança, pela primeira vez, 
os direitos constantes na Declaração dos Direitos Humanos, já assegu-
rados aos adultos.

A vítima M.S.A. desapareceu com apenas 12 anos de idade, ra-
zão pela qual está inserida dentro do conceito de criança fornecido 
pela Convenção dos Direitos da Criança, conforme dispõe o artigo 1º.

Artigo 1: Para efeitos da presente Convenção considera-se 
como criança todo ser humano com menos de dezoito anos 
de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicá-
vel à criança, a maioridade seja alcançada antes.

A legislação brasileira, por sua vez, resolveu diferenciar a criança 
do adolescente pelo critério etário, segundo a Lei n. 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), sendo criança a pessoa até doze anos 
de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade, sendo certo que ambos os sujeitos são objeto da proteção 
estatutária.

O presente caso retrata uma série de violações à Convenção dos 
Direitos da Criança, na medida em que o acusado, ao retirar a crian-
ça do seio familiar, acabou por retirar da esfera de vigilância dos seus 
genitores aquela criança que gozaria de uma série de direitos, como a 
educação escolar, a saúde e a convivência familiar.

Com o desaparecimento da vítima até os dias atuais, não se tem 
notícias sobre o seu paradeiro, não se podendo afirmar se a mesma, 
que desapareceu aos 12 anos de idade e que hoje contaria com 24 
anos, está viva ou morta, se foi adotada por outra família, se foi levada 
para o exterior, dentre tantas outras possibilidades.
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Das violações ocorridas no desaparecimento da vítima M, pode-
mos destacar a violação ao artigo 9.1 do Decreto n. 99.710/90, já que 
esta foi retirada do convívio familiar pelo acusado, que a iludiu com a 
falsa promessa de que lhe entregaria uma cesta básica.

Artigo 9: 1. Os Estados Partes deverão zelar para que a 
criança não seja separada dos pais contra a vontade dos 
mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as au-
toridades competentes determinarem, em conformidade 
com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal se-
paração é necessária ao interesse maior da criança. Tal 
determinação pode ser necessária em casos específicos, 
por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos 
ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem 
separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do 
local da residência da criança.

Não se podendo afirmar qual o verdadeiro paradeiro de M., ve-
rifica-se nos autos que também houve violação ao artigo 11 do Decreto 
n. 99.710/90, pois cabe ao Estado adotar medidas com o fito de reprimir 
a transferência ilegal de crianças para o exterior e a sua retenção ilícita 
fora do país.

Esta pode ser uma das possibilidades do seu paradeiro, pois o 
acusado, ao tempo do crime, era integrante da Marinha Mercante, ten-
do acesso a embarque e desembarque em vários navios que iriam para 
exterior.

Essa possibilidade também está aliada ao fato de que, em to-
dos os processos pelos quais o acusado responde, nenhuma de suas 
vítimas pode ser encontrada, o que reforça a possibilidade de envio 
destas para o exterior.

Artigo 11: 1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim de 
lutar contra a transferência ilegal de crianças para o exte-
rior e a retenção ilícita das mesmas fora do país.
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Configurado o crime previsto no artigo 148 do Código Penal, res-
tou por violado o artigo 35 do Decreto n. 99.710/90, pelo qual o Estado 
brasileiro se comprometeu a tomar todas as medidas necessárias para 
impedir o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças para qualquer fim 
ou sob qualquer forma.

Não sabemos a que fim levou a vítima. Todavia, as circunstâncias 
envolvendo todos os crimes pelos quais o acusado responde, desta e 
de outras crianças com aproximadamente a mesma faixa etária, asso-
ciado ao cargo que o acusado possuía a época dos fatos, nos faz crer 
em uma das alternativas elencadas pelo mencionado dispositivo.

Artigo 35: Os Estados Partes tomarão todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam neces-
sárias para impedir o sequestro, a venda ou o tráfico de 
crianças para qualquer fim ou sob qualquer forma.

3.2. Caso T.L.B

3.2.1. Resumo

O segundo caso analisado se refere ao desaparecimento de 
T.L.B., que possuía apenas 9 anos na data do fato. Narra a denúncia 
que no dia 22 de dezembro de 2002, por volta das 10h20, na Feira da 
Vila Kennedy, o denunciado F.M.M., de forma livre e consciente, tirou a 
liberdade de T., mediante cárcere privado, causando grave sofrimento 
moral.

O pai de T., F.J.B., conforme depoimento de fls. 230/231, afirmou 
que fora informado do desaparecimento de sua filha por N., cunhada 
de sua esposa, E., mãe da vítima. T. havia ido com o primo, D., e a 
tia, na feira da Vila Kennedy, onde possui uma barraca. T. e D. foram à 
sorveteria que fica cerca de dez metros do local onde estavam, quan-
do um homem a abordou oferecendo uma cesta. De acordo com o 
depoimento de D., o homem tinha uma pinta no rosto e usava bigo-
de. Outra testemunha, F., sorveteiro da feira, disse que T. aparentava 
medo e nervosismo.
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A família de T. decidiu espalhar fotos da filha pelo bairro, em fo-
lhetos e outdoors. A notícia do desaparecimento também saiu nos jor-
nais, mas a maioria das ligações eram trotes. Uma das ligações cha-
mou a atenção dos investigadores e foi pedido um mandado de busca 
e apreensão, conforme fls. 194.

O Ministério Público se manifestou contrariamente à concessão 
do pedido, fls. 200, e no dia 24 de dezembro de 2002, o pedido da busca 
e apreensão foi indeferido, tendo a magistrada entendido pela ausên-
cia de fumus boni iuris conforme a decisão de fls. 201. Entretanto, as 
pesquisadoras não vislumbraram motivos para que o pedido de busca 
e apreensão fosse negado, ainda mais porque se tratava de 48h do de-
saparecimento de T., sendo de amplo conhecimento que quanto mais 
tempo se passa, menores são as chances de se encontrar uma pessoa 
desaparecida.

O inquérito policial se iniciou na DPCA - Delegacia de Proteção 
à Criança e Adolescente, sendo transferido para a 34ª Delegacia de 
Polícia, para a DCAV - Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, 
para a DH - Delegacia de Homicídios e para a 52ª Delegacia de Polícia.

O inquérito policial possui três volumes com diversos depoi-
mentos de casos similares ao de T., com o mesmo acusado, F.M.M. 
Os outros seis casos de sequestro e cárcere privado investigados em 
conjunto ocorreram com o mesmo modus operandi, em que o acusado 
oferecia uma cesta para atrair a vítima, todas crianças e adolescentes.

O delegado responsável pediu cópias dos autos dos inquéritos, 
fls. 123/161, nas Delegacias de Polícia: 79ª DP, 34ª DP, 59ª DP, 108ª DP, 
27ª DP, 73ª, 22ª DP, 1ª DP, 39ª DP, 44ª DP, DHBF, 25ª DP, 21ª DP, 76ª DP, 
60ª DP, 74ª DP, 33ª DP, 72ª DP, 9ª DP, 54ª DP, 55ª DP, 61ª DP, 64ª DP, 30ª DP, 
29ª DP, 75ª DP, 79ª DP, 34ª DP¸ 16ª DP, 143ª DP, 38ª DP e 27ª DP.

O caso de T. passou por 5 delegacias diferentes e, junto com o 
processo, somam mais de 1.500 páginas o que, claramente, influencia 
na celeridade e na consistência das investigações. Além disso, o de-
legado da DCAV pediu para enviar as qualificações de T. e M. junto 
com mais quatro meninas para a Delegacia de Imigração da Polícia 
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Federal, fls. 235, entretanto, não constam nos autos nada mais acerca 
desse pedido.

As testemunhas M.R.C.M. e T.R.C.M., nos dias 10 e 24 de julho 
de 2003, fls. 221/224, reconheceram F.M.M. como o homem que acom-
panhava T. antes dela desaparecer.

O acusado, F.M.M., prestou depoimento em 14 de julho de 2003, 
fls. 233/234, em que disse trabalhar como chefe de máquinas em em-
barcações marítimas, tendo trabalhado para a empresa MARE ALTA 
DO BRASIL, agenciada no Brasil por PAN MARINE DO BRASIL LTDA, 
desde 16/04/03. Afirmou que não trabalhou embarcado em 2002, pois 
seu cargo era de Inspetor de Segurança para TECHNNIMAR HI-
GHTEC, na cidade de Santos, sendo que passava 14 dias em Santos e 
14 dias no Rio de Janeiro.

O primo de T., D.S.A., declarou no dia 08 de setembro de 2009, 
fls.280, que o acusado se parecia com o homem que ofereceu uma 
cesta para sua prima T. se estivesse de bigode.

A empresa ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A. deu a informa-
ção de que F.M.M. estava embarcado do dia 21 de novembro de 2002 
ao dia 03 de janeiro de 2003, fls. 295.

No decorrer do inquérito, foram ouvidas diversas testemunhas e 
vítimas de outras investigações com o mesmo acusado, entretanto não 
foi possível traçar alguma relevância com o caso de T.

F.M.M. aparece como envolvido nas investigações em que são 
vítimas, conforme fls. 617: M.S.A., Y.P.R., C.M., R.A.A., I.V.C.P. e J.C.C.F.

Também foram pedidos exames de DNA em ossadas encontra-
das e até então não identificadas, a pedido da Presidente do Portal Kids 
Wal Ferrão, fls. 630/650, entretanto nenhuma amostra foi compatível 
com a vítima T.L.B. Em seguida, houve um deferimento da representa-
ção de exumação e o resultado descrito no auto de exame cadavérico, 
fls. 216/218, fls. 222/224 e fls. 232/233. No entanto, somente foi anexado 
ao inquérito um auto de exame cadavérico, não havendo mais qualquer 
menção ou resposta acerca dos outros pedidos de exames de DNA. 
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Diante da repercussão nas mídias sociais, a polícia recebeu uma 
denúncia de que uma menina com a mesma fisionomia T. se encontra-
va na região sul do Brasil. Após investigação policial, comprovou-se 
que a menina encontrada se assemelhava fisicamente com T., mas pos-
suía idade diferente e não havia cicatriz no braço esquerdo.

Somente no dia 09 de março de 2010, mais de 7 anos após o 
crime, o inquérito policial que apurava o desaparecimento de T. foi en-
cerrado, conforme fls. 250. O Ministério Público observa em fls. 940 
que as investigações acerca das meninas desaparecidas não tiveram 
o prosseguimento adequado, sendo que somente os casos de T. e L. 
seguiram sendo investigados pela delegacia.

Em 05 de novembro de 2013, fls. 955/956, quase 11 anos do de-
saparecimento de T., o Ministério Público pediu a prisão preventiva do 
acusado, junto com a denúncia de fls.2A/2B.

No dia 02 de dezembro de 2013, fls. 965, a juíza da 29ª Vara Cri-
minal da Capital declina a competência para o Juízo da 2ª Vara Criminal 
de Bangu por ter sido este a apreciar as medidas cautelares requeridas 
em sede policial.

Em 23 de janeiro de 2014, mais de 11 anos após a ocorrência dos 
fatos, a denúncia foi recebida e a prisão preventiva de F.M.M. foi decre-
tada, de acordo com fls. 967/968.

O acusado F.M.M. apresentou Defesa Prévia em 14 de abril de 
2014, às fls. 994/1002, tendo sido feita a designação da audiência de 
instrução e julgamento em 23 de maio de 2014, fls. 1009.

A Audiência de Instrução e Julgamento, AIJ, ocorreu em 11 de 
junho de 2014, iniciada às 14h50, onde foram ouvidas quatro testemu-
nhas de acusação. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva e o 
Ministério Público opinou favoravelmente, sob o argumento de que não 
persistiam mais os requisitos da prisão preventiva.

Assim, a juíza revogou a prisão preventiva, ordenou a expedição 
do alvará de soltura e a intimação de ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO 
S.A. ou RB – ASTRO PARATI para informar quem era o comandante 
da embarcação na época dos fatos. A empresa ASTROMARÍTIMA NA-
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VEGAÇÃO S.A. apresentou documentos referentes ao embarque e de-
sembarque do acusado em 10 de junho de 2014 às fls. 1042/1054.

Em 26 de agosto de 2014 deu-se prosseguimento à Audiência 
de Instrução e Julgamento com a presença do acusado com seus pa-
tronos. Ausente o representante de ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO 
S.A., houve designação de nova data e a cobrança pelo cumprimento 
do mandado de busca e apreensão, fls. 1093.

Às fls. 1094 e 1095, ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A. cum-
pre o requerido e informa que o comandante da embarcação na época 
dos fatos era Manoel Teixeira Dias, que não faz mais parte do quadro 
de empregados.

Em 10 de março de 2015 teve o prosseguimento da Audiência 
da Instrução e Julgamento, em que foi interrogado o acusado F.M.M. A 
juíza determinou alegações finais escritas e posterior conclusão para 
sentença, fls. 1122.

Em sede de interrogatório, o acusado afirmou estar embarcado 
em Vitória/ES na data do fato, confirmado por ASTROMARÍTIMA NA-
VEGAÇÃO S.A. Entretanto, contrariamente ao afirmado em audiência, 
quando depôs em sede policial, o acusado afirmou que na época dos 
fatos trabalhava como inspetor de Segurança, função que era exercida 
sem estar embarcado, passando 14 dias em Santos e 14 dias no Rio de 
Janeiro.

A demora na conclusão do inquérito e na proposição da denúncia 
afetou o caso como um todo, uma vez que a empregadora do réu não 
possuía mais todos os documentos requeridos que poderiam esclare-
cer exatamente onde se encontrava  o réu. A prova testemunhal tam-
bém acaba perdendo credibilidade por ser difícil se recordar de fatos 
ocorridos mais de uma década após o fato criminoso.

As Alegações Finais do Ministério Público foram interpostas em 
23 de março de 2015, fls.1126/1133, sustentando a inexistência de pro-
vas suficientes nos autos para ensejar a condenação. A alegação prin-
cipal foi de que o acusado se encontrava embarcado no momento do 
crime e que a embarcação estava navegando próximo do Município de 
Vitória/Espírito Santo e não atracado no Cais do Porto do Rio de Janeiro, 
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como foi no caso da vítima L. Entretanto, não considerou o depoimento 
contraditório do acusado.

As Alegações Finais da Defesa foram interpostas em 16 de abril 
de 2015, fls. 1134/1137, requerendo a absolvição do acusado, tendo por 
base o registro da empresa ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A. A 
defesa entende que o F.M.M. é vítima de falsa acusação do crime de 
sequestro, pois estava trabalhando embarcado no período dos fatos. 
Assim, pediu a absolvição do acusado.

Em 06 de novembro de 2015 foi proferida sentença de fls. 
1140/1145 em que o acusado F.M.M. foi absolvido. A magistrada afir-
mou que a pretensão punitiva não restou comprovada e que a materia-
lidade do delito foi comprovada pelo inquérito de fls. 2d/43, mas que a 
autoria não pode ser atribuída ao acusado.

De acordo com a juíza, a única testemunha que foi ouvida em 
juízo, T., não transmitiu firmeza, coerência e segurança em seu depoi-
mento de que reconheceu o acusado como o indivíduo que sequestrou 
a vítima T.L.B.

Dessa forma, em virtude do princípio in dúbio pro reo, F.M.M. foi 
absolvido do crime previsto no artigo 148 §2º c/c artigo 61, II, “c” e “h”, 
ambos do CP na forma do artigo 386, VII do CPP.

Ausente o interesse de agir tanto da acusação quanto da defesa, 
a mãe da vítima, E.M.L.B. interpôs, com auxílio da Defensoria Pública, 
pedido para realizar Recurso de Apelação como assistente de acusa-
ção, em 30 de novembro de 2015, fls. 1151. O pedido de assistência de 
acusação foi deferido pelo juízo em 29 de fevereiro de 2016, fls. 1159.

As Razões de Apelação foram interpostas no dia 07 de abril de 
2016, fls. 1161/1168, alegando existirem provas consistentes nos autos 
que ensejam a condenação do acusado.

Em sede de Contrarrazões, F.M.M., por meio da Defensoria Pú-
blica, reafirmou os argumentos da sentença para manter a absolvição 
e requereu o não provimento do apelo da Assistente de Acusação, fls. 
1178/1179.
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Em 27 de junho de 2016, o Ministério Público juntou Contrarra-
zões de Apelação às fls. 1181/1189 em que afirma não existirem provas 
robustas aptas a ensejar a condenação do apelado, devendo o recurso 
da apelante ser conhecido, mas negado provimento. Por mais que seja 
fiscal da lei, não cabe ao Ministério Público se pronunciar nesse mo-
mento, devendo somente aguardar a decisão dos  desembargadores.

Em 22 de novembro de 2016, o acórdão manteve a absolvição às 
fls. 1361/1369, o que levou ao ofício de fls. 1385, em 08 de março de 2017, 
que afirmou não terem mais recursos possíveis ao presente processo.

3.2.2. Análise dos méritos do caso

A demora na resposta estatal assim como outras negligências ao 
longo das investigações e do processo geraram diversas violações.

DA VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Em 21 de novembro de 1990, foi promulgada a Convenção sobre 
os direitos da criança, por meio do Decreto nº 99.710. A Convenção 
enumera diversos direitos voltados à dignidade da pessoa em desen-
volvimento, como o bem-estar social, a saúde, a educação e a convivên-
cia com os pais.

A Convenção dos Direitos da Criança veio com o escopo de 
aperfeiçoar a Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada 
pela Assembleia da ONU desde 20 de novembro de 1959. Os Estados 
que ratificaram a Declaração se comprometeram em revisar a legisla-
ção nacional sobre infância e juventude com o intuito de adequá-las às 
disposições que estabeleceram diretrizes, orientando os Estados que 
ratificaram a Declaração.

A vítima T.L.B. desapareceu com 9 anos, sendo consideradas 
criança conforme o artigo 1º da Convenção dos Direitos da Criança:

“Art. 1º - Para efeitos da presente Convenção considera-se 
como criança todo ser humano com menos de dezoito anos 
de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicá-
vel à criança, a maioridade seja alcançada antes.”
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O caso de T. demorou 11 anos, o que demonstra despreparo das 
autoridades em seguir com as investigações. Apesar de as investiga-
ções seguirem ao longo dos anos, o lapso temporal entre as provas não 
condiz com a celeridade necessária para o caso grave que é o desapa-
recimento de uma criança.

Assim, foi violada a Convenção dos Direitos da Criança, uma vez 
que é dever dos Estados signatários zelar pela convivência familiar, ga-
rantindo que a criança não seja separada dos pais, exceto por decisão 
judicial, na medida em que o acusado, ao retirar a criança do seio fami-
liar, acabou por retirar da esfera de vigilância dos seus genitores aquela 
criança que gozaria de uma série de direitos, como a educação escolar, 
a saúde e a convivência familiar.

O artigo 9, “1”, do Decreto nº 99.710/90 prevê:

“Artigo 9: 1. Os Estados Partes deverão zelar para que a 
criança não seja separada dos pais contra a vontade dos 
mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as au-
toridades competentes determinarem, em conformidade 
com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal se-
paração é necessária ao interesse maior da criança. Tal 
determinação pode ser necessária em casos específicos, 
por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos 
ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem 
separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do 
local da residência da criança.”

Atualmente T. teria 24 anos, entretanto não se sabe o que ocor-
reu após seu desaparecimento. Em virtude de o acusado estar sendo 
investigado em diversos outros casos de desaparecimento, além de 
trabalhar em embarcações e áreas portuárias, é de se suspeitar que T. 
tenham sido levada ilegalmente para o exterior, o que fere o artigo 11 
do mesmo diploma legal:

“Artigo 11: 1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim de 
lutar contra a transferência ilegal de crianças para o exte-
rior e a retenção ilícita das mesmas fora do país.”
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O Estado Brasileiro foi omisso, deixando passar um tempo pre-
cioso para a aquisição de provas e descoberta do paradeiro da vítima. 
Portanto, foi violado o artigo 35 do Decreto nº 99.710/90, in verbis:

“Artigo 35: Os Estados Partes tomarão todas as medidas 
de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam ne-
cessárias para impedir o seqüestro, a venda ou o tráfico de 
crianças para qualquer fim ou sob qualquer forma.”

DA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS 
HUMANOS

T. teve tolhido o seu direito à vida, de crescer em um ambiente 
saudável, ao lado de seus familiares e amigos.

“Artigo 4. Direito à vida.

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. 
Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde 
o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da 
vida arbitrariamente.”

O caso de desaparecimento viola a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos no sentido de que não teve sua integridade pessoal 
respeitada conforme o artigo 5º:

“Artigo 5. Direito à integridade pessoal.

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integri-
dade física, psíquica e moral.”

A possível conduta do acusado e a clara omissão estatal fez com 
que T. fosse privada de sua liberdade uma vez que desapareceu em 22 
de Dezembro de 2002 e não se tem notícia até a presente data, o que 
viola então o artigo 7º:

“Artigo 7. Direito à liberdade pessoal.

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pes-
soais.
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2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo 
pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas 
constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de 
acordo com elas promulgadas.”

O artigo 1º, inciso III da Carta Magna prevê um dos mais impor-
tantes princípios constitucionais, o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana. Princípio que possui correlação com o artigo 11 da Convenção:

“Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade.

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade.

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou 
abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ile-
gais à sua honra ou reputação.

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais in-
gerências ou tais ofensas.”

T. deveria ter crescido com sua família, sem que houvesse inter-
ferência externa, por ser obrigação do Estado signatário a proteção da 
família:

“Artigo 17. Proteção da família.

1. A família é o elemento natural e fundamental da socie-
dade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado.”

O fato da denúncia ter sido feita pelo Ministério Público somente 
11 anos após o desaparecimento de T. viola os princípios da celeridade 
e da razoável duração do processo, assim como viola o artigo 25 da 
Convenção que prevê a proteção judicial de crianças:

“Artigo 25. Proteção judicial.

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido 
ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tri-
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bunais competentes, que a proteja contra atos que violem 
seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, 
pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal 
violação seja cometida por pessoas que estejam atuando 
no exercício de suas funções oficiais.”

DA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ

As vítimas feitas pelo acusado, em sua grande maioria, são meni-
nas com aproximadamente a mesma faixa etária. No caso dos autos, a 
vítima T.L.B. contava com 9 anos de idade.

Assim, a vítima também é protegida pela Convenção de Belém 
do Pará, pois caracterizada nas infrações penais cometidas pelo acusa-
do, a questão de gênero.

A preferência do acusado é sequestrar meninas de entre 09 e 
13 anos de idade, não se podendo afirmar para qual finalidade foram 
sequestradas, existindo várias possibilidades: tráfico de pessoas, ex-
ploração sexual, estupro, retirada de órgãos, dentre outras.

Inexistem nos autos quaisquer provas da conduta do réu para a 
realização do crime de tráfico de pessoas, hoje regulamentado pela Lei 
n. 13.344/16, havendo apenas suposições, devido a forma como o crime 
acontecia e pelo cargo que o réu ocupava, o que facilitaria a prática 
delitiva. Assim, não foi possível concluir pelos indícios suficientes da 
infração penal, restando apenas a tipificação prevista no artigo 148 do 
Código Penal.

A Convenção de Belém do Pará visa prevenir, punir e erradicar 
todas as formas de violência contra a mulher, no âmbito da Organização 
dos Estados Americanos, constituindo positiva contribuição no sentido 
de proteger os direitos da mulher e eliminar as situações de violência 
contra ela.

DA VIOLAÇÃO À DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E 
DEVERES DO HOMEM

O caso do desaparecimento da menina T. também violou a De-
claração dos Direitos e Deveres do Homem uma vez que ela não teve 
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respeitado seu direito à vida, à liberdade e à segurança, conforme o 
artigo I:

“Artigo I. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e 
à segurança de sua pessoa.”

A menina T. não pôde crescer com sua família, perdendo tam-
bém o direito de constituir sua própria família:

“Artigo VI. Toda pessoa tem direito a constituir família, ele-
mento fundamental da sociedade, e a receber proteção 
para ela.”

Quando foi sequestrada, a vítima perdeu seu direito de transitar 
livremente e provavelmente foi vítima de tráfico humano, o que também 
viola o artigo VIII, pois tem o direito de não abandonar seu país de ori-
gem sem sua vontade.

“Artigo VIII. Toda pessoa tem direito de fixar sua residência 
no território do Estado de que é nacional, de transitar por 
ele livremente e de não abandoná-lo senão por sua própria 
vontade.”

A Declaração também foi violada nos direitos referentes à saúde 
e às medidas sociais que T. teria se ainda estivesse com sua família:

“Artigo XI. Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja 
resguardada por medidas sanitárias e sociais relativas à 
alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos cor-
respondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e 
os da coletividade.”

A educação de T. foi interrompida, violando o artigo XII, além 
de ter perdido o direito de participar da vida cultural da coletividade, 
violando o artigo XIII:

“Artigo XII. Toda pessoa tem direito à educação, que deve 
inspirar-se nos princípios de liberdade, moralidade e soli-
dariedade humana.”
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“Artigo XIII. Toda pessoa tem direito de tomar parte na vida 
cultural da coletividade, de gozar das artes e de desfrutar 
dos benefícios resultantes do progresso intelectual e, es-
pecialmente das descobertas científicas.”

Não se sabe o motivo do sequestro de T., podendo ser para fins de 
exploração sexual ou trabalho escravo, o que viola também o artigo XIV:

“Artigo XIV. Toda pessoa tem direito ao trabalho em condi-
ções dignas e o direito de seguir livremente sua vocação, 
na medida em que for permitido pelas oportunidades de 
emprego existentes.”

Ao ser retirada de sua família e ser levada para local incerto, é 
de se esperar que T. não tenha tido direito ao descanso, assim como 
não foi reconhecida como pessoa de direitos e obrigações, tendo seus 
direitos civis fundamentais violados:

“Artigo XV. Toda pessoa tem direito ao descanso, ao recreio 
honesto e à oportunidade de aproveitar utilmente o seu 
tempo livre em benefício de seu melhoramento espiritual, 
cultural e físico.”

“Artigo XVII. Toda pessoa tem direito a ser reconhecida, 
seja onde for, como pessoa com direitos e obrigações, e a 
gozar dos direitos civis fundamentais.”

A duração das investigações e do processo duraram mais de 11 
anos, o que claramente afronta o artigo XVIII em que os processos de-
vem ser simples e breves:

“Artigo XVIII. Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para 
fazer respeitar os seus direitos. Deve poder contar, outros-
sim, com processo simples e breve, mediante o qual a jus-
tiça a proteja contra atos de autoridade que violem, em seu 
prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados 
constitucionalmente.”
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A menina T. foi privada de sua liberdade sem nenhum respaldo 
legal, o que viola o artigo XXV:

“Artigo XXV. Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a 
não ser nos casos previstos pelas leis e segundo as praxes 
estabelecidas pelas leis já existentes.”

O artigo XXVIII foi violado uma vez que a segurança não foi efeti-
va para prevenir o desaparecimento de T.:

“Artigo XXVIII. Os direitos do homem estão limitados pelos 
direitos do próximo, pela segurança de todos e pelas jus-
tas exigências do bem-estar geral e do desenvolvimento 
democrático.”

DEMAIS VIOLAÇÕES

A principal violação que se deu ao longo das investigações foi ao 
princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso 
LXXVIII da Constituição de 1988:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprieda-
de, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Outra questão a ser analisada é a forma de atuação do Ministério 
Público no caso T., que não só demorou 11 anos para denunciar o acu-
sado, como também pediu sua absolvição por insuficiência de provas 
quando esta posição cabe tão somente ao magistrado.

Dessa forma, o membro do Ministério Público agiu de encontro à 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dispõe:
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“Art. 1º. O Ministério Público é instituição permanente, es-
sencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis.”

Assim como à Carta Magna, em seu artigo 127:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis.”

A negligência estatal causa desconfiança da população, gerando 
sensação de impunidade, o que pode ser perigoso, pois uma vez que a 
sociedade não acredita no sistema penal criado pelo Estado, ela deci-
de as questões pelo exercício das próprias razões.

Como se não bastasse a ausência do Ministério Público no acom-
panhamento do caso, o site de cadastro de desaparecidos do governo, 
http://www.desaparecidos.gov.br/, não funciona de forma adequada, 
de forma que as pesquisadoras não conseguiram encontrar T., além de 
a ferramenta de busca possuir erro de programação que não permite 
a busca por região.

Por fim, registre-se que a Lei n. 8.069/90 trata de todos os direitos 
inerentes à criança e ao adolescente, mas é silente quanto ao desapa-
recimento destas, apenas estabelecendo como linhas da ação de po-
lítica de atendimento o serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos (artigo 87, inciso 
IV) e que a investigação do desaparecimento de crianças ou adoles-
centes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos com-
petentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, Polícia 
Rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, 
fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desapa-
recido (art. 208, §2º).
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“Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:

IV - serviço de identificação e localização de pais, respon-
sável, crianças e adolescentes desaparecidos”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações 
de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à 
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento 
ou oferta irregular:

§ 2o A investigação do desaparecimento de crianças ou 
adolescentes será realizada imediatamente após notifica-
ção aos órgãos competentes, que deverão comunicar o 
fato aos portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e compa-
nhias de transporte interestaduais e internacionais, forne-
cendo-lhes todos os dados necessários à identificação do 
desaparecido. (Incluído pela Lei nº 11.259, de 2005)”.

3.3. Caso L.G.S.

3.3.1. Resumo

O último caso analisado refere-se ao desaparecimento ocorrido 
em 31 de janeiro de 2008, no período compreendido entre 11 horas e 30 
minutos e 15 horas e 40 minutos, na Praça Carmela Dutra, 44, Sobrado, 
São Cristóvão, Rio de Janeiro, em que a vítima, L.G.S., de apenas 11 
(onze) anos de idade, teve sua liberdade privada, tendo sido sequestra-
da pelo acusado F.M.M.

Foi apurado que a vítima se encontrava em casa, na companhia 
de seu primo G.G.C.S., também menor de idade, momento em que o 
acusado bateu na porta da residência e foi atendido pela vítima. Ato 
contínuo, com o objetivo de iludir L. e G., o acusado alegou que estava 
na residência para levar para o conserto o aparelho de televisão, e que 
L. deveria acompanhá-lo.

O acusado, então, na companhia da vítima, pegou um táxi e se 
dirigiu ao “Camelódromo” da Rua Uruguaiana, nesta cidade, local onde 
a menor foi vista pela última vez.
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Diante de tais fatos, em 07/02/2008, foi realizado o Registro de 
Ocorrência de nº 017-00522/2008-01, na 17ª Delegacia de Polícia e, na 
mesma data, foi instaurado o inquérito policial para apurar as causas 
e demais circunstâncias da prática delitiva de sequestro, previsto no 
artigo 148 do Código Penal.

Durante as investigações, houve o reconhecimento do acusado, 
bem como foi constatada a sua periculosidade, tendo em vista notícias 
de que o acusado estava envolvido em outros casos de desapareci-
mento de crianças.30

Assim, diante do que restou apurado durante as investigações, 
pelos indícios suficientes de autoria, a autoridade policial representou, 
em 07/02/2008, pela prisão temporária de F.M.M., para a efetiva conclu-
são do inquérito policial, conforme fls. 35/37 dos autos processuais. No 
mesmo sentido, o Ministério Público se manifestou pela prisão tempo-
rária do acusado, conforme exposto às fls. 40/41 dos autos.

No Plantão Noturno, realizado na mesma data, foi deferida a pri-
são pretendida, por 5 dias, sob o fundamento da existência de fortes 
indícios de que a instrução penal seria violada caso a prisão não fosse 
deferida.

O mandado de prisão foi expedido em desfavor do acusado, em 
07/02/2008, e a comunicação da prisão ao juiz foi realizada na mesma 
data, conforme fls. 218 dos autos.

Em 12/02/2008, o acusado requereu o relaxamento da prisão, por 
excesso de prazo (fls. 223), o qual foi deferido na mesma data (fls. 228). 
Importante mencionar que o Ministério Público, às fls. 227, também 
opinou pelo relaxamento da prisão.

Em 19/05/2008, os autos foram enviados à 32ª Vara Criminal.

Em 30/05/2008, o Ministério Público representou pela quebra de 
sigilo de dados telefônicos requerida pela autoridade policial, confor-
me fls. 239/241.

30 Por uma simples consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é possível 
constatar que o acusado figura como réu em 5 ações propostas pelo Ministério Público, quais sejam: 0112958-
09.2009.8.19.0001; 0120501-49.2009.8.19.0038; 0006623-66.2010.8.19.0021; 0150648- 82.2014.8.19.0038 e 0373056-
63.2015.8.19.0001.
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Em 10/07/2008, o Juízo da 32ª Vara Criminal acolheu a promo-
ção ministerial, determinando a quebra do sigilo de dados da linha (21) 
9872-5408, a fim de que a operadora fornecesse a conta reversa do nú-
mero descrito e informasse as chamadas efetuadas e recebidas nos 60 
dias anteriores a 12/02/2008, bem como os dados cadastrais dos titula-
res das linhas apontadas.

Em 14/09/2008, o Ministério Público opinou pelo retorno dos au-
tos à Delegacia de Polícia de origem, para a realização de diligências, 
sob o fundamento da necessidade de apuração das identificações dos 
usuários das linhas telefônicas constantes das ligações efetuadas no 
dia 31/01/2008 pelo indiciado.

Em 08/01/2009, o inspetor de polícia, L.R.A.S., subscreveu a “In-
formação sobre Investigação”, nos seguintes termos:

“Foi recebido nesta UPJ o ofício Nº FIA-RJ/SOS/Nº093/2008, 
oriundo do Programa SOS Crianças Desaparecidas da 
FIA-RJ, informando que o Conselheiro Tutelar de Valença, 
Carlos Eduardo, tinha conhecimento do paradeiro de LA-
RISSA GONÇALVES, que figura como vítima no presente 
Inquérito Policial, a menina após ter sido encontrada em 
Paracambi, foi levada para a Delegacia Distrital daquela ci-
dade e posteriormente transferida para o Conselho Tutelar 
de Valença e após uma busca através da internet, através 
do Orkut da família da menina, concluiu que se tratava da 
mesma desaparecida em São Cristóvão e através do SOS 
Crianças Desaparecidas, entraram em contato com os fa-
miliares informando o encontro da menor.

De posse da preciosa informação prestada, o Inspetor Car-
los Coelho, lotado no GIC, verificou o teor do ofício através 
dos números telefônicos descritos e constatou que a meni-
na encontrada não era LARISSA GONÇALVES.”

Em 07/05/2009, o Ministério Público ofereceu a denúncia em face 
do acusado, bem como representou pela decretação da sua prisão pre-
ventiva (fls. 348/349), sob o fundamento de que:
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“A autoria do delito imputado ao denunciado encontra-se 
demonstrada nos autos processuais, conforme se depreen-
de dos depoimentos e dos autos de reconhecimento acos-
tados aos autos (fls. 20/21; 22/23;b 77/78; 84/85; 118/1190).

Faz-se também necessária sua prisão face o crime ora per-
petrado, dada sua periculosidade, já demonstrada e cor-
roborada, pelo fato de existir outra denúncia proposta em 
face dele pela prática de uma tentativa de sequestro contra 
uma vítima também menor impúbere, impondo, desta for-
ma, seja preservada a garantia da ordem pública.

Pela mesma razão acima exposta faz-se necessária tam-
bém a prisão provisória por conveniência da instrução cri-
minal, em vista da principal testemunha do fato ser uma 
criança, prima da vítima, que certamente se sentirá amea-
çada com o acusado em liberdade.

Ademais, a segregação cautelar é imprescindível para as-
segurar a aplicação da lei penal, já que ante as denúncias 
ofertadas, imputando-lhe a prática de delitos de tal gravi-
dade, poderá ele evadir-se do distrito da culpa, buscando 
frustrar a aplicação da lei penal, qual seja, a condenação 
que por certo advirá.”

Em 13/05/2009, a denúncia foi recebida (fls. 351).

A Folha de Antecedentes Criminais do acusado, consta às fls. 
355/358 dos autos, a qual constata que o acusado possui duas anota-
ções pelo crime tipificado no artigo 148 do Código Penal.

Em 15/06/2009, foi apresentada a Defesa Preliminar do acusado.

Em 13/07/2009, foi proferido o despacho de fls. 471, o qual rati-
ficou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e 
julgamento para o dia 06/10/2009.

Em 06/10/2009, foi realizado o interrogatório do acusado (fls. 553/555).

Em 13/10/2010, o Ministério Público apresentou suas Alegações 
Finais (fls. 955/970), pugnando pela procedência da pretensão punitiva 
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estatal, a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do arti-
go 155, § 4º, inciso II, e artigo 148, § 1º,  inciso IV, na forma do artigo 69, 
todos do Código Penal.

Em 25/10/2010, a Defesa apresentou as suas Alegações Finais 
(fls. 973/989), pugnando pela absolvição do acusado, limitando-se em 
afirmar que as testemunhas foram induzidas, pela ONG Portal Kids, a 
reconhecê-lo como sendo o autor dos fatos e que não há prova de qual-
quer ato do acusado em relação ao delito praticado.

Em 19/06/2012, foi proferida a sentença que condenou o acusa-
do, por infração ao artigo 155, § 4º, II e artigo 148, § 1º, IV, na forma do 
artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão 
e 10 (dez) dias-multa.

No entanto, a pena privativa de liberdade imposta foi substituída 
por duas penas restritivas de direito, consistentes em duas prestações 
de serviços à comunidade.

Ademais, o Juiz fixou o regime aberto para o cumprimento da 
pena, para o caso de eventual descumprimento, nos termos do artigo 
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, entendeu o Juízo da 32ª Vara Criminal que, por ter o acu-
sado respondido ao processo em liberdade, não havia nenhum motivo 
para a decretação da prisão cautelar.

A íntegra da sentença proferida encontra-se em anexo.

Diante da sentença prolatada, tanto o Ministério Público quanto 
a Defesa apresentaram os seus respectivos recursos de apelação (fls. 
1151/1161 e fls. 1363/1372).

A Defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença, por ofen-
sa ao princípio da identidade física do Juiz e pugnou pela reforma da 
sentença, a fim de que o acusado fosse absolvido, alegando, em suma, 
a superioridade do seu conjunto probatório comparado ao da Acusa-
ção, e que o acusado não estava no lugar dos fatos na hora do aconte-
cimento.

Por sua vez, o Ministério Público, em seu recurso, pugnou pelo 
desprovimento do recurso defensivo e pela aplicação da agravante pre-
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vista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, no furto e, ainda, pela ma-
joração da pena-base do acusado quanto ao delito de sequestro, pela 
circunstância judicial referente às consequências do crime.

Parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Joel Tovil a fls. 
1418/1423, opinando pelo conhecimento dos recursos, e, no mérito, 
pelo acolhimento parcial da apelação interposta pelo MP, tão somen-
te, para majorar a pena-base do delito de sequestro acima do mínimo 
legal.

Em 03/12/2013, foi proferido o acórdão que negou provimento 
ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para 
manter a condenação pelo delito de furto em 02 (dois) anos de reclusão 
e multa correspondente a 10 (dez) dias-multa e proceder à reforma da 
sentença no que se refere à dosimetria do delito de sequestro, fixando 
a pena para este delito em 05 (cinco) anos de reclusão, totalizando a 
reprimenda final dos delitos em 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, por força do concurso material, bem como estabelecer o 
regime fechado para cumprimento de pena.

Vale mencionar trecho do voto:

“No que se refere ao pleito ministerial, o requerimento de 
aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP 
no delito de furto qualificado não merece acolhida. Isso 
porque o objeto material do delito, que é a televisão subtra-
ída, não pertencia às crianças Larissa e Gabriel, de manei-
ra que o sujeito passivo do delito em comento não são elas, 
mas, possivelmente, seus responsáveis legais.

Por conseguinte, afasta-se a agravante, mantendo-se a sen-
tença irretocável nesse ponto, permanecendo a pena fixa-
da em 02 (dois) anos de reclusão e multa correspondente 
a 10 (dez) dias-multa, quanto ao delito de furto.

Todavia, assiste razão ao parquet ao pleitear a exaspera-
ção da reprimenda relativa ao delito de sequestro na pri-
meira fase da dosimetria.
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Em se analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 
do Código Penal, verifico que efetivamente as consequên-
cias do crime são desfavoráveis, além do normal do tipo, 
isto é, a vítima não apenas ficou privada da sua liberdade, 
mas simplesmente nunca mais foi localizada ou encontra-
da por seus pais, que até hoje amargam sua ausência, sem 
saber, por certo, se ela está viva ou não.

Aliás, se a investigação fosse feita com calma, profundida-
de e técnica, descobririam que a menor Larissa teve sua 
vida confiscada e seus órgãos traficados para transplante 
em outro País. É um mistério que nunca vamos descobrir.

O mal causado pelo crime em questão transcende o re-
sultado típico descrito no elemento objetivo, subjetivo e 
normativo do tipo: os pais até hoje procuram pela vítima/
filha na vã esperança de encontrá-la viva, sã e salva, mas o 
Estado falhou mais uma vez e não a encontrou.

As investigações quanto à localização da menor Larissa 
foram açodadas, curtas e imprecisas, preferindo a impu-
tação de sequestro e não permitiram encontrar a adoles-
cente retirada, abruptamente, do seio de sua família, razão 
pela qual a reprimenda a ser dada ao acusado deve ser a 
máxima prevista no tipo do art. 148, § 1º, IV (….).

Diante disso, mantido o decreto condenatório. Aumento da 
pena-base para repousá-la no grau máximo em 05 (cinco) 
anos de reclusão, reprimenda esta que torno definitiva e 
concreta”.

Por fim, determinou a expedição de mandado de prisão em des-
favor do condenado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade 
às instâncias superiores, sob o fundamento da necessidade de se as-
segurar a ordem pública31, bem como a livre execução da pena, sendo 

31 O Supremo Tribunal Federal decidiu, no HC 126292/SP, julgado em 17/02/2016, pelo Rel. Min. Teori Zavascki, 
ser possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de acórdão condenatório em 2º grau, 
sem que haja ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
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certo que o acusado não pode conviver em sociedade, por ser nocivo 
às crianças e adolescentes.

Em 03/12/2013 foi expedido o mandado de prisão nº 23/2013 em 
desfavor do condenado.

Na mesma data, a autoridade policial informou que o referido 
mandado não foi cumprido, tendo em vista a notícia de que o conde-
nado estava em Brasília prestando depoimento na CPI de desapareci-
mento de crianças.

Em 10/12/2013, em face do acórdão prolatado, a Defesa interpôs 
embargos de declaração, o qual, por unanimidade, foi negado provi-
mento.

Em 13/01/2014, foi dado cumprimento ao mandado de prisão em 
desfavor do condenado.

Em 21/01/2014, a Defesa interpôs Recurso Especial e Recurso 
Extraordinário em face do Acórdão prolatado pela Terceira Câmara 
Criminal, os quais foram inadmitidos em 07/03/2014.

Não satisfeita, a Defesa, em 15/03/2014, interpôs agravo em re-
curso especial e, em 20/03/2014, interpôs agravo em recurso extraordi-
nário, os quais não foram conhecidos.

A Defesa impetrou habeas corpus com pedido de liminar em fa-
vor do condenado, para que fosse determinado à Central de Cálculos 
Judiciais, bem como à 32ª Vara Criminal a prática de todos os atos pro-
cessuais necessários para a realização dos cálculos e efetiva elabora-
ção, tombamento e autuação da Carta de Execução de Sentença do 
apenado, no prazo de 48 horas. A liminar pleiteada foi indeferida, ante 
a ausência do fumus boni iuris, em 05/03/2015.

A Defesa, por fim, interpôs revisão criminal buscando a absol-
vição do condenado, a qual foi julgada improcedente, em 08/07/2015.

3.3.2. Análise do mérito do caso

O silêncio processual do Estado, especialmente na atuação do 
Poder Judiciário, torna necessário a análise das falhas referentes ao 
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processo em análise, tendo em vista a violação de diversos mecanis-
mos internacionais de proteção à criança.

Como sabido, trata-se de desaparecimento ocorrido em 31 de 
janeiro de 2008, no período compreendido entre 11 horas e 30 minutos 
e 15 horas e 40 minutos, na Praça Carmela Dutra, 44, Sobrado, São 
Cristóvão, Rio de Janeiro, em que a vítima, L.G.S., de apenas 11 (onze) 
anos de idade, teve sua liberdade privada, tendo sido sequestrada pelo 
acusado F.M.M.

Diante de tais fatos, em 07/02/2008, foi realizado o Registro de 
Ocorrência de nº 017-00522/2008-01, na 17ª Delegacia de Polícia e, na 
mesma data, foi instaurado o inquérito policial para apurar as causas 
e demais circunstâncias da prática delitiva de sequestro, previsto no 
artigo 148 do Código Penal.

Em 07/05/2009, isto é, mais de 1 (um) ano depois do início das in-
vestigações, o Ministério Público ofereceu a denúncia em face do acu-
sado, bem como representou pela decretação da sua prisão preventiva 
(fls. 348/349).

Note-se que o caso da L., dentre os analisados neste relatório, foi 
o que apresentou o tempo mais exíguo entre o início das investigações 
e o oferecimento da denúncia.

No entanto, não se pode considerar que 1 (um) ano seja um pe-
ríodo de demora razoável, tendo em vista a gravidade, circunstâncias e 
consequências do crime cometido.

Outra falha detectada diz respeito ao fato de que na audiência de 
instrução e julgamento, o Juiz indeferiu o pedido de prisão preventiva 
formulado pelo Ministério Público, sob o fundamento de que não vis-
lumbrou a necessidade da cautela, inexistindo qualquer evidência de 
que o réu vá influir na produção da prova ou se furtar à aplicação da lei 
penal, conforme exposto em fls. 525/526.

Nesse sentido, note-se que não foi observada a periculosidade 
do acusado, tendo em vista a existência de outra denúncia proposta em 
face dele pela prática de tentativa de sequestro contra vítima também 
menor impúbere.
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Ademais, não fora observada a manutenção da conveniência da 
instrução criminal, uma vez que a principal testemunha do fato era uma 
criança, primo da vítima, que, certamente, sentiu-se ameaçada com o 
acusado em liberdade.

Outrossim, não fora observado o fato de que a segregação cau-
telar era imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, já que 
ante as denúncias ofertadas, imputando ao acusado a prática de delitos 
de tal gravidade, poderia ele evadir-se do distrito da culpa, buscando 
frustrar a aplicação da lei penal.

Assim, pelos fatos expostos, é possível aferir uma falha na atua-
ção do Poder Judiciário quanto à fundamentação do indeferimento do 
pedido de prisão preventiva do acusado, tendo em vista se tratar de um 
crime de grande gravidade.

Importante ressaltar, ainda, mais uma falha do Poder Judiciário 
quanto à resposta dada ao crime cometido. Isso porque, em 19.06.2012, 
foi proferida a sentença que condenou o acusado pela infração ao arti-
go 155, § 4º, II e artigo 148, § 1º, IV, na forma do artigo 69, todos do Có-
digo Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No entanto, a pena privativa de liberdade imposta foi substituída 
por duas penas restritivas de direito, consistentes em duas prestações 
de serviços à comunidade.

Ademais, o Juiz fixou o regime aberto para o cumprimento da 
pena, para o caso de eventual descumprimento, nos termos do artigo 
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por fim, o Juízo entendeu que por ter o acusado respondido ao 
processo em liberdade, não havia nenhum motivo para a decretação 
da prisão cautelar.

Vale mencionar trecho da sentença proferida, senão vejamos:

(...) As demais circunstâncias judiciais não lhe são des-
favoráveis, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal,  
ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
-multa, reprimenda que declaro definitiva à míngua de 
outras causas que ensejem a sua modificação. DO CRI-
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ME DE SEQUESTRO QUALIFICADO. Mais uma vez, 
deve ser relevada a primariedade do acusado, diante da 
inexistência de confirmação de sentença desfavorável 
na FAC de fls. 355/358. As demais circunstâncias judi-
ciais não lhe são desfavoráveis, pelo que fixo a pena-
-base no mínimo legal, ou seja, em 02  (dois) anos de re-
clusão, reprimenda que declaro definitiva à míngua de 
outras causas que ensejem a sua modificação. Diante do 
concurso material, procedo ao somatório das reprimen-
das, atingindo a pena final e total de 4 (quatro) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa. Considerando o disposto 
no art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liber-
dade imposta por duas penas restritivas de direito, quais 
sejam, duas prestações de serviços à comunidade, a se-
rem cumpridas de acordo com as diretrizes que vierem 
a ser estabelecidas pelo Juízo da Execução. Fixo desde 
já o regime aberto para o caso de eventual descumpri-
mento, nos termos do que reza o art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ 
do CP. (...) (grifamos).

Assim, diante de todo o exposto na referida sentença, pode-se 
aferir que a decisão judicial foi falha por não espelhar a realidade dos 
fatos objeto de apuração: o sequestro de uma criança de 11 anos de 
idade que, até hoje, não foi mais localizada.

Outrossim, merece importante atenção e questionamento quanto 
à fundamentação de que as demais circunstâncias judiciais não eram 
desfavoráveis ao acusado.

O artigo 59 do Código Penal prevê que “o juiz, atendendo à cul-
pabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do  agente, aos motivos, às circunstâncias do crime, bem como ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”

Note-se, portanto, que não foi valorado o fato de que o crime em 
questão trouxe graves consequências à família da vítima, sendo certo 
que o paradeiro da criança nunca foi descoberto, motivo pelo qual de-
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nota-se que as circunstâncias do crime eram totalmente desfavoráveis 
ao acusado.

Ademais, o mal causado pelo crime em questão transcende o 
resultado típico descrito no elemento objetivo, subjetivo e normativo do 
tipo, motivo pelo qual deveria ter havido uma reprimenda máxima ao 
acusado.

Em que pese a prolação da referida sentença nos citados fun-
damentos, em 03/12/2013, foi proferido o acórdão que manteve a con-
denação pelo delito de furto em 02 (dois) anos de reclusão e multa 
correspondente a 10 (dez) dias-multa e reformou a sentença no que se 
refere à dosimetria do delito de sequestro, fixando a pena para este de-
lito em 05 (cinco) anos de reclusão, totalizando a reprimenda final dos 
delitos em 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por força 
do concurso material, bem como estabeleceu o regime fechado para 
cumprimento de pena.

Vale mencionar trecho do voto: 

“No que se refere ao pleito ministerial, o requerimento de 
aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP 
no delito de furto qualificado não merece acolhida. Isso 
porque o objeto material do delito, que é a televisão subtra-
ída, não pertencia às crianças Larissa e Gabriel, de manei-
ra que o sujeito passivo do delito em comento não são elas, 
mas, possivelmente, seus responsáveis legais.

Por conseguinte, afasta-se a agravante, mantendo-se a sen-
tença irretocável nesse ponto, permanecendo a pena fixa-
da em 02 (dois) anos de reclusão e multa correspondente 
a 10 (dez) dias multa, quanto ao delito de furto.

Todavia, assiste razão ao parquet ao pleitear a exaspera-
ção da reprimenda relativa ao delito de sequestro na pri-
meira fase da dosimetria.

Em se analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 
do Código Penal, verifico que efetivamente as consequên-
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cias do crime são desfavoráveis, além do normal do tipo, 
isto é, a vítima não apenas ficou privada da sua liberdade, 
mas simplesmente nunca mais foi localizada ou encontra-
da por seus pais que até hoje amargam sua ausência, sem 
saber, por certo, se ela está viva ou não.

Aliás, se a investigação fosse feita com calma, profundida-
de e técnica descobririam que a menor Larissa teve sua 
vida confiscada e seus órgãos traficados para transplante 
em outro País. É um mistério que nunca vamos descobrir.

O mal causado pelo crime em questão transcende o re-
sultado típico descrito no elemento objetivo, subjetivo e 
normativo do tipo: os pais até hoje procuram pela vítima/
filha na vã esperança de encontrá-la viva, sã e salva, mas o 
Estado falhou mais uma vez e não a encontrou.

As investigações quanto à localização da menor Larissa 
foram açodadas, curtas e imprecisas, preferindo a impu-
tação de sequestro e não permitiram encontrar a adoles-
cente retirada, abruptamente, do seio de sua família, razão 
pela qual a reprimenda a ser dada ao acusado deve ser a 
máxima prevista no tipo do art. 148, § 1º, IV (….).

Diante disso, mantido o decreto condenatório. Aumento da 
pena-base para repousá-la no grau máximo em 05 (cinco) 
anos de reclusão, reprimenda esta que torno definitiva e 
concreta”.

O relator do recurso determinou a expedição de mandado de pri-
são em desfavor do condenado, negando-lhe o direito de recorrer em 
liberdade às instâncias superiores32, sob o fundamento da necessidade 
de se assegurar a ordem pública, bem como, a livre execução da pena, 
sendo certo que o acusado não pode conviver em sociedade, por ser 
nocivo a crianças e adolescentes.

32 O Supremo Tribunal Federal decidiu, no HC 126292/SP, julgado em 17/02/2016, pelo Rel. Min. Teori Zavascki, 
ser possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de acórdão condenatório em 2º grau, 
sem que haja ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
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Por fim, saliente-se a falta de um processo simples e breve quan-
to ao desaparecimento da vítima. Como se sabe, o processo judicial se 
iniciou no ano de 2008, tendo somente sido arquivado em 05.06.2017, 
ou seja, o processo tramitou durante 9 (nove anos), em total desrespeito 
ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

DA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREI-
TOS HUMANOS

O artigo 1.1 da referida Convenção prevê que “os Estados-partes 
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconheci-
dos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja 
sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, 
cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra na-
tureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 
qualquer outra condição social.”

No caso em comento, a vítima teve violada a sua liberdade, ten-
do em vista que foi retirada, compulsoriamente, do seu seio familiar, 
o que impediu o livre e pleno exercício de seus direitos como pessoa 
humana.

Ademais, cumpre mencionar o artigo 4º da referida Convenção.

“Artigo 4. Direito à vida:

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. 
Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde 
o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da 
vida arbitrariamente”.

Note-se que, ao ser sequestrada, para fins até hoje desconheci-
dos, a vítima teve por violado o seu direito à integridade física, psíquica 
e moral, conforme tutela o artigo 5º da Convenção.

“Artigo 5. Direito à integridade pessoal

1.Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integri-
dade física, psíquica e moral.”
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Sabe-se, ainda, que a conduta do condenado violou o direito à li-
berdade da vítima, conforme tutelado no artigo 7º da Convenção. Frise-
-se que Larissa desapareceu no dia 31 de janeiro de 2008, não se tendo 
quaisquer notícias sobre o seu paradeiro até os dias atuais.

“Artigo 7. Direito à liberdade pessoal

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pes-
soais.

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo 
pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas 
constituições políticas dos Estados Partes ou pelas leis de 
acordo com elas promulgadas”.

Outrossim, o desaparecimento em questão feriu um dos princí-
pios fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 
1º, inciso III, da CRFB/88, qual seja, o princípio da dignidade humana, 
além de ter violado o artigo 11 da Convenção, já que a vítima foi im-
pedida de conviver harmonicamente com seus familiares e de ter um 
crescimento saudável.

“Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade.

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou 
abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ile-
gais à sua honra ou reputação.

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais in-
gerências ou tais ofensas”.

Não menos importante, deve-se ressaltar, ainda, a violação ao 
direito à convivência familiar, consagrado no artigo 17 da Convenção, 
tendo em vista que a prática criminosa trouxe consequências desastro-
sas físicas e morais às famílias das vítimas.
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“Artigo 17. Proteção da família

1. A família é o elemento natural e fundamental da socie-
dade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”.

Mencione-se, pois, a falha quanto à proteção judicial, tendo em 
vista que, em primeira instância, o Juiz proferiu uma reprimenda míni-
ma consubstanciada na prestação de serviços à comunidade, de modo 
a incentivar a prática delituosa, pois, conforme bem exposto no voto 
de julgamento da Apelação interposta pelo condenado: “vale a pena 
sequestrar uma criança e desaparecer com ela, porque a pena será de 
prestação de serviços à comunidade, em regime aberto. Ou em uma 
linguagem mais clara ainda: não se vai preso por um crime de tamanha 
gravidade”.

Por fim, resta evidenciada a violação ao artigo 25 da Convenção, 
tendo em vista que “toda pessoa tem direito a um recurso simples e 
rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribu-
nais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos 
fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presen-
te Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas 
que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais”.

DA VIOLAÇÃO À DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS 
E DEVERES DO HOMEM

No que se refere aos direitos protegidos pela Declaração Ameri-
cana dos Direitos e Deveres do Homem, menciona-se o artigo I, o qual 
prevê que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à seguran-
ça de sua pessoa.”

No caso em análise, verifica-se a violação de tais direitos, tendo 
em vista que a vítima L. foi retirada de seu lar compulsoriamente, ou 
seja, sem o seu próprio consentimento, já que foi ludibriada pelo con-
denado, e sem o consentimento de sua família. Além disso, não se sabe 
até hoje o seu paradeiro, isto é, se está morta ou viva, tampouco qual 
fora a finalidade do seu sequestro.
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Ademais, insta mencionar o artigo V, o qual prevê que “toda pes-
soa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua hon-
ra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar.”

Note-se, nesse caso, que a vítima foi tolhida do seu direito à vida 
particular e familiar, tendo em vista que o sequestro consubstanciou em 
um ataque abusivo à vida particular e familiar tanto da vítima quanto de 
sua família, as quais tiveram seus laços rompidos abruptamente.

Outrossim, não se pode deixar de ressaltar o artigo VI, o qual 
dispõe que toda pessoa tem direito a constituir família, elemento funda-
mental da sociedade e a receber proteção.

Nesse aspecto, é importante dizer que, embora a família da ví-
tima estivesse constituída, ela não recebeu a devida proteção, tendo 
em vista que um de seus membros foi retirado compulsoriamente do 
seu lar e, até hoje, não há notícias nem resquícios do seu paradeiro. 
Ademais, a vítima não teve a chance de crescer no seio de sua família, 
tampouco teve o direito de constituir a sua própria família.

Por fim, menciona-se o artigo XVIII, o qual dispõe que “toda pes-
soa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos. 
Deve poder contar, outrossim, com processo simples e breve, median-
te o qual a justiça a proteja contra atos de autoridade que violem, em 
seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados consti-
tucionalmente.”

Nesse sentido, saliente-se a falta de um processo simples e breve 
quanto ao desaparecimento da vítima. Como se sabe, o processo judicial 
se iniciou no ano de 2008, tendo somente sido arquivado em 05.06.2017, 
ou seja, o processo tramitou durante 9 (nove anos), em total desrespeito 
ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

DA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

O Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990, promulgou a 
Convenção sobre os Direitos da Criança, listando diversos direitos vol-
tados à dignidade da pessoa em desenvolvimento, dentre eles, o bem-
-estar social, a saúde, a educação e a convivência com os pais.
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A Convenção dos Direitos da Criança aperfeiçoou, completou e 
conferiu força vinculante à Declaração Universal dos Direitos da Crian-
ça adotada pela Assembleia das Nações Unidas, em 20 de novembro 
de 1959. Para os Estados que a ratificaram, surgiu  a necessidade de re-
visar a legislação nacional sobre infância e juventude para harmonizá-la 
com as disposições nela estabelecidas, o que representou expressiva 
transformação no estatuto jurídico e social da infância.

Importante mencionar que a Convenção estabeleceu parâmetros 
de orientação e atuação dos Estados Partes para implementação dos 
seus princípios e reconheceu expressamente à criança, pela primeira 
vez, os direitos constantes na Declaração dos Direitos Humanos, já as-
segurados aos adultos.

Nesse sentido, importante frisar que a vítima L.G.S. desapareceu 
com apenas 11 anos de idade, razão pela qual está inserida dentro do 
conceito de criança fornecido pela Convenção dos Direitos da Criança, 
conforme dispõe o artigo 1º, senão vejamos.

“Artigo 1: Para efeitos da presente Convenção considera-se 
como criança todo ser humano com menos de dezoito 
anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei 
aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.”

A legislação brasileira, por sua vez, diferenciou a criança do ado-
lescente pelo critério etário, ao dispor, na Lei n. 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que criança é a pessoa de até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de 
idade, sendo certo que ambos os sujeitos são objeto da proteção legal.

Note-se, portanto, que o presente caso retrata uma série de viola-
ções à Convenção dos Direitos da Criança, na medida em que, o acu-
sado, ao retirar, compulsoriamente, a criança do seio familiar, acabou 
por retirá-la da esfera de vigilância dos seus genitores, aquela criança 
que gozaria de inúmeros direitos, como a educação escolar, a saúde e 
a convivência familiar.

Com o desaparecimento da vítima até os dias atuais, sem notí-
cias sobre o seu paradeiro, não se pode afirmar o que aconteceu com 
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ela e qual foi a finalidade do referido sequestro. Infelizmente, sabe-se 
que um dos principais motivos que leva ao desaparecimento de crian-
ças é o tráfico, realizado por quadrilhas, para diversos fins, como venda 
de órgãos, trabalho escravo, prostituição ou adoção ilegal, sendo certo 
que, durante as investigações, o Estado não logrou êxito em apurar o 
que, de fato, ocorreu com a vítima L.

Das violações causadas pelo desaparecimento da vítima L., po-
de-se destacar a violação ao artigo 9.1 do Decreto n. 99.710/90, já que a 
criança  foi retirada do convívio familiar pelo acusado, que a iludiu com 
a falsa informação de que levaria a televisão para o conserto e que L. 
deveria acompanhá-lo. Vale mencionar o referido artigo.

“Artigo 9: 1. Os Estados Partes deverão zelar para que a 
criança não seja separada dos pais contra a vontade dos 
mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as au-
toridades competentes determinarem, em conformidade 
com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal se-
paração é necessária ao interesse maior da criança. Tal 
determinação pode ser necessária em casos específicos, 
por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos 
ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem 
separados e  uma decisão deve ser tomada a respeito do 
local da residência da criança”.

Não se podendo afirmar qual é o verdadeiro paradeiro de L., 
verificou-se, ainda, a violação ao artigo 11 do Decreto n. 99.710/90, pois 
compete ao Estado adotar medidas para reprimir a transferência ilegal 
de crianças para o exterior e a sua retenção ilícita fora do país.

Cumpre registrar a possibilidade de a vítima ter sido levada para 
o exterior, tendo em vista que o acusado, ao tempo do crime, era inte-
grante da Marinha Mercante, tendo acesso a embarque e desembar-
que em vários navios que iriam para exterior.

Deve-se ressaltar, ainda, que em todos os processos pelos quais 
o acusado responde, nenhuma de suas vítimas foi encontrada, o que 
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reforça a possibilidade de envio destas para o exterior, em total violação 
ao artigo 11 da Convenção. Assim vejamos.

“Artigo 11: 1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim de 
lutar contra a transferência ilegal de crianças para o exte-
rior e a retenção ilícita das mesmas fora do país”.

Com a confirmação do cometimento do crime previsto no arti-
go 148 do Código Penal, restou por violado o artigo 35 do Decreto n. 
99.710/90, pelo qual o Estado brasileiro se comprometeu a tomar todas 
as medidas adequadas, nos planos nacional, bilateral e multilateral, 
para impedir o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças para qual-
quer fim ou sob qualquer forma.

Por fim, em que pese não se tenha mais notícias da vítima, as 
circunstâncias envolvendo todos os crimes pelos quais o acusado res-
ponde, associado ao cargo que possuía à época dos fatos, remete a 
uma das possibilidades elencadas pelo mencionado dispositivo, quais 
sejam, sequestro, venda ou o tráfico de crianças.

DA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ

Considerando que o reconhecimento e o respeito irrestrito de 
todos os direitos da mulher são condições indispensáveis para o seu 
desenvolvimento individual e para a criação de uma sociedade mais 
justa, solidária e pacífica, importante fazer menção à Convenção Intera-
mericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, 
“Convenção de Belém do Pará”.

Sabe-se que as vítimas feitas pelo acusado, em sua grande maio-
ria, são meninas com aproximadamente a mesma faixa etária. No caso 
dos autos, a vítima L.G.S., contava com apenas 11 anos de idade.

Assim, a vítima também é protegida pela Convenção de Belém 
do Pará, pois caracterizada nas infrações penais cometidas pelo acusa-
do a questão do gênero.

A preferência do acusado era, nitidamente, por meninas entre 09 
e 13 anos de idade, não se podendo afirmar para qual finalidade foram 
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sequestradas, existindo várias possibilidades: tráfico de pessoas, ex-
ploração sexual, estupro, retirada de órgãos, dentre outros.

No entanto, inexistem nos autos quaisquer provas da conduta do 
réu para a realização do crime de tráfico de pessoas, hoje regulamen-
tado pela Lei n. 13.344/16, havendo apenas suposições, devido a forma 
como o crime acontecia e pelo cargo que o réu ocupava, o que facili-
taria a prática delitiva. Assim, não foi possível concluir pelos indícios 
suficientes da infração penal, restando apenas a tipificação prevista no 
artigo 148 do Código Penal.

Por fim, saliente-se que a Convenção de Belém do Pará visa a 
prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, 
no âmbito da Organização dos Estados Americanos, constituindo posi-
tiva contribuição no sentido de proteger os direitos da mulher e eliminar 
as situações de violência contra ela.
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4. POLíTICAS PúBLICAS IMPLEMENTADAS

Na última década, houve um incremento das políticas públicas, 
com objetivo de promover a sistematização e unificação dos dados de 
pessoas desaparecidas. Apresentaremos alguns dos bancos de dados 
atualmente existentes:

4.1. ReDESAP

A ReDESAP é composta pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CONANDA, Fórum Colegiado Nacional 
dos Conselheiros Tutelares, Representantes de entidades não governa-
mentais de apoio e atendimento às famílias de crianças e adolescentes 
desaparecidos, representantes das Secretarias de Segurança Pública 
dos estados, órgãos e entidades públicas e privadas, agências e orga-
nismos internacionais, universidades.

No mesmo ano, em parceria com o Ministério da Justiça, foi cria-
do o site – cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos: “www.
desaparecidos.mj.gov.br”, objetivando a consolidação de uma base 
única de dados de crianças e adolescente desaparecidos. Esse instru-
mento que contribuiu com a localização de crianças desaparecidos e 
articulação dos membros da ReDESAP.

Criado pela lei Lei nº 12.127/2009, o Cadastro Nacional de Crian-
ças e Adolescentes Desaparecidos é resultado de uma ampla discus-
são nacional, somada aos trabalhos de investigação da CPI de Crian-
ças e Adolescente Desaparecidos.

O Cadastro consiste em um banco de dados alimentado com in-
formações sobre crianças e adolescentes desaparecidos, incluindo a 
imagem, que possibilita o registro, a consulta e a difusão de informa-
ções sobre casos de desaparecimento em todo o país, além de marcar 
o envolvimento de agentes de Segurança Pública, Governos de Estado, 
Conselhos Tutelares e da sociedade no enfrentamento pleno da proble-
mática.

Um dos principais desafios do Cadastro Nacional de Crianças e 
Adolescentes Desaparecidos é a composição e manutenção de estatís-
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ticas nacionais a respeito do tema. Em tese, para consolidar uma matriz 
nacional de informações a esse respeito, o Cadastro mapeia iniciativas 
estaduais de registro e divulgação de casos de crianças e adolescentes 
desaparecidos e, com o apoio das redes de segurança pública e de 
direitos da criança e do adolescente, registra-os na base nacional.

Não obstante a previsão legal, trata-se de uma ferramenta negli-
genciada. O grande problema do sistema é que ele conta com alimen-
tação descentralizada e não obrigatória. Atualmente, constam apenas 
368 casos cadastrados, em 20 estados.33

4.2. RIBPG (2013/MJ)

Concebida em 2009 por meio do Decreto nº 7.950, de 12 de mar-
ço de 2013, prevendo a adesão das diversas unidades da federação por 
meio de Acordos de Cooperação Técnica, a RIBPG (Rede Integrada de 
Bancos de Perfis Genéticos) surgiu da iniciativa conjunta do Ministério 
da Justiça e das Secretarias de Segurança Pública Estaduais, tendo por 
objetivo propiciar o intercâmbio de perfis genéticos de interesse da Jus-
tiça, obtidos em laboratórios de perícia oficial.

A RIBPG possui duas finalidades básicas: subsidiar a apuração 
criminal e identificar pessoas desaparecidas. Para ser útil e possibili-
tar a identificação de pessoas desaparecidas, a Rede precisa de ali-
mentação sistemática dos perfis genéticos de quatro tipos diferentes 
de amostras biológicas: cadáveres e restos mortais não identificados, 
pessoas de identidade desconhecida, referências diretas de pessoas 
desaparecidas e familiares de pessoas desaparecidas, as quais são 
confrontadas periodicamente para verificação de eventual vínculo ge-
nético entre as mesmas.

4.3. Bancos de dados estaduais

Em alguns estados foram criadas leis ou mecanismos para com-
bater o desaparecimento forçado através de uma atuação institucional 
integrada. Embora ainda pontuais, os bancos de dados são ferramen-
tas importantes para traçar o perfil das pessoas vítimas de desapare-

33 Disponível em: http://www.desaparecidos.gov.br/index.php/statistics Acesso em 4 dez. 2017.
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cimento. A articulação dos dados com indicadores sociodemográficos, 
tais como cor, idade e sexo, torna possível a observação de caracterís-
ticas relevantes dos desaparecidos. Esses indicadores favorecem uma 
investigação mais abrangente e podem funcionar para prevenção, uma 
vez que regiões ou grupos de risco são identificados.

No Paraná, o “Cadê” consiste em um cadastro biométrico de 
impressões digitais gerido pelo Instituto Nacional de Identificação da 
Polícia Federal. O programa faz parte de um acordo de cooperação 
técnica com o Departamento da Polícia Federal para o uso do Sistema 
Automatizado de Impressões Digitais (Aifs).

O sistema utiliza o cadastro biométrico feito na Polícia Civil, para 
a confecção do documento de identidade, na Polícia Federal, para a 
emissão do passaporte, o Departamento de Trânsito do Paraná (De-
tran), para a Carteira Nacional de Habilitação, entre outros. O banco 
de dados armazena mais de 17 milhões de impressões digitais. Criado 
em 2014 pela lei n°15.292, o Banco de Dados do Estado de São Paulo 
integra a Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas, que 
tem como objetivo “a procura e a localização de todas as pessoas que, 
por qualquer circunstância anormal, tenham seu paradeiro considera-
do desconhecido, encontrando-se em lugar incerto e não sabido”

Artigo 3º - Fica criado o Banco de Dados de Pessoas Desa-
parecidas, com o objetivo de implementar e dar suporte à 
política de que trata esta lei, que será composto por: I - um 
banco de informações públicas, de livre acesso por meio 
da rede mundial de computadores, que conterá informa-
ções acerca das características físicas das pessoas desa-
parecidas, como cor dos olhos e da pele, tamanho, peso 
e outras; II - um banco de informações não públicas, de 
caráter sigiloso e interno, destinado aos órgãos de perícia, 
que conterá informações genéticas e não genéticas das 
pessoas desaparecidas e/ou não identificadas e de seus 
familiares, visando à investigação, análise e identificação 
por meio das informações do código genético contidas no 
DNA (ácido desoxirribonucleico).
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Parágrafo único - O banco de dados referido no “caput” 
deste artigo será integrado à Rede INFOSEG, da Secreta-
ria Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Ministé-
rio da Justiça.

(    )§ 3º - Em nenhuma hipótese corpos ou restos mortais 
encontrados serão sepultados como indigentes sem antes 
a adoção das cautelas de cruzamento de dados e de coleta 
e inserção de informações acerca de suas características 
físicas, inclusive do código genético, contidas no DNA, no 
banco de dados referido no inciso II do artigo 3º.

4.4. PLID

O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos 
(PLID) em como objetivo a localização e identificação de pessoas de-
saparecidas, vítimas de crimes ou não. Trata-se de uma cooperação 
técnica entre o Ministério Público de alguns estados e o Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP), para a implantação do Sistema 
Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid). 
Além de São Paulo e Rio de Janeiro, o PLID existe no Pará, no Amazonas 
e na Bahia e outros quatros estados manifestaram interesse em aderir 
ao programa.

O PLID objetiva criar um sistema de buscas integrado nacional-
mente e desenvolver ações conjuntas e de apoio mútuo às atividades 
de sistematização de procedimentos, comunicações e registros de 
notícias de pessoas desaparecidas ou vítimas de tráfico humano, com 
cruzamento de dados.

O SINALID cruza toda informação que possa permitir a locali-
zação de uma pessoa desaparecida, incluindo aqueles dados alimen-
tados por diversas instituições locais, e permite o desenvolvimento de 
ações conjuntas entre os órgãos. A partir da integração de informações 
na busca por desaparecimentos, outras soluções e estratégias de en-
frentamento poderão acontecer de forma articulada.
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5. PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS

Importante mencionar a tramitação de diversos projetos de lei 
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, os quais tratam sobre 
o desaparecimento de pessoas. No entanto, o que se verifica é que 
muitos de tais projetos encontram-se parados a espera de deliberação.

Assim, tendo em vista se tratar de um assunto de tamanha impor-
tância, é necessário que as autoridades públicas sejam mais ativas em 
relação à criação de políticas públicas eficazes que possam ajudar a 
frear o crescente desaparecimento de pessoas, em especial, de crian-
ças, no Brasil.

Vale mencionar algumas proposições que ainda estão em anda-
mento.

- PL 1721/1996: Obriga os meios de comunicação a fazer campa-
nha para encontrar crianças desaparecidas;

- PL 3486/2000: Dispõe sobre a destinação de espaço, no inte-
rior de quaisquer veículos de transporte coletivo urbano e interestadual 
para a fixação de cartazes sobre crianças desaparecidas em todo o 
território nacional;

- PL 5292/2016: Acrescenta dispositivo na Lei 12.127/2009, para 
dispor sobre os meios de divulgação de crianças desaparecidas;

- PL 4496/2016: Altera a Lei 12.127/2009, que cria o Cadastro 
Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos para ampliar o 
espectro de informações nele contidas, transformando-o em Cadastro 
Nacional de Pessoas Desaparecidas;

- PL 8017/2017: Cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desapa-
recidas (CNPD); Outrossim, deve-se ressaltar que atualmente o sítio 
eletrônico do Cadastro Nacional de Desaparecidos (http://www.desa-
parecidos.gov.br/) está desatualizado. No site, não é possível visualizar 
as fotos das crianças desaparecidas, nem procurar por Estado, o que 
pode dificultar a localização dessas crianças em âmbito nacional.
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6. PROPOSTAS

1 – Criação de protocolo/ajuste interinstitucional entre a Polícia 
Civil, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça, vi-
sando a agilizar o andamento das investigações de desaparecimento 
de crianças e adolescentes, que deve ocorrer de forma imediata e pre-
cisa ser progressivamente ampliado e fortalecido; 

2 – Campanha de combate ao desaparecimento de crianças e 
adolescentes, com ampla divulgação nos meios de comunicação de 
massa, bem como em escolas da rede pública e privada em todos os 
níveis de ensino, em consonância com o § 9º do artigo 26 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (lei 9.394/1996), que determina a in-
clusão de conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de 
todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, como 
temas transversais, nos currículos escolares, observada a produção e 
distribuição de material didático adequado; 

3 – Ampliar a divulgação e zelar pelo cumprimento da Lei nº 
11.259/2005, conhecida com “Lei da Busca Imediata”, que alterou o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, para determinar uma investigação 
imediata em caso de desaparecimento de criança ou adolescente;

4 – Recomenda-se a elaboração de propostas legislativas com o 
fito de enrijecer as sanções penais referentes ao crime de sequestro e 
cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal, cuja pena é de 
reclusão de 01 a 03 anos ou a criação de uma norma penal incriminado-
ra para o caso em que a vítima permaneça desaparecida;

5 – Recomenda-se atualização do banco de dados do cadastro 
nacional de crianças e adolescentes desaparecidos, criado pela Lei nº 
12.127, de 17 de dezembro de 2009 (https://www.desaparecidos.gov.br/), 
cujo principal objetivo é auxiliar na busca, identificação e localização 
de crianças e adolescentes em todo o território nacional de forma in-
tegrada e simultânea; a criação de página da internet e atualização do 
Cadastro Estadual de Crianças Desaparecidas no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro, criado pela Lei Estadual nº 6.737, de 01 de abril de 
2014, bem como do Cadastro Municipal de Crianças e Adolescentes 
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Desaparecidos no âmbito do Município do Rio de Janeiro, criado pela 
Lei nº 5.478, de 04 de julho de 2012; 

6 – Aperfeiçoar o sistema de busca de crianças e adolescentes 
junto à página da internet (http://www.soscriancasdesaparecidas.rj.gov.
br/consulta_publica/index.php) do SOS Crianças Desaparecidas, que é 
um Programa da FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
— FIA, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos, implantado em 1996. 

7 – A elaboração de uma cartilha de enfrentamento de desapa-
recimento, contendo, por exemplo, orientações e informações com os 
direitos na busca de uma pessoa desaparecida, a sugestão de passos a 
serem seguidos junto aos órgãos públicos; direitos que devem ser res-
peitados por todas as pessoas e instituições ao longo da busca, e lista 
de contatos de entidades que possam auxiliar, nos mesmos moldes da 
cartilha criada pela Prefeitura de São Paulo, em conjunto com Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo (http://www.mpsp.mp.br/portal/page/
portal/Cartilhas/EnfrentamentoDesaparecimento.pdf). 

8 – Qualificação, conscientização e formação continuada dos 
profissionais do sistema de justiça que atuam nos casos, bem como 
aqueles que atendem as famílias dos desaparecidos em órgãos públi-
cos, visando à sua qualificação profissional, ao fortalecimento da insti-
tuição e ao combate à violência institucional. 

9 – A concentração do inquérito policial em apenas uma única 
Delegacia de Polícia especializada para a defesa das crianças e ado-
lescentes, evitando o deslocando desnecessário dos familiares, que so-
frem com a falta de informações a respeito do caso investigado. 

10 – Recomenda-se alteração legislativa da Lei n. 8.069/90 (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente), com o fim de criar um capítulo des-
tinado às buscas de crianças e adolescentes desaparecidos e à criação 
de políticas públicas visando ao combate ao desaparecimento, seja ele 
forçado ou voluntário. 

11– Criação de centros de atendimento multidisciplinares às fa-
mílias das vítimas de pessoas desaparecidas.
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