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Plano de Trabalho da CPI da Pedofilia 

1. Introducao 

Atraves do Requerimento n" 200, de 2008, assinado pelo Senador 

Magno Malta e outros senadores, lido em 04/03/2008, foi criada esta 

Comissao Parlamentar de Inquerito (CP!) com 0 objetivo de, no prazo de 120 

dias, investigar e apurar a utilizacao da internet para a pratica de crime de 

"pedofilia", bern como a relacao desses crimes com 0 crime organizado. 

Foram designados como seus titulares os senadores Almeida 

Lima (PMDB-SE), Demostenes Torres (DEM-GO), Eduardo Azeredo (PSDB

MG), Geraldo Mesquita Junior (PMDB-AC), Magno Malta (PR-ES), Marcelo 

Crivella (PRB-RJ) e Romeu Tuma (SP). 

as autores justificaram 0 requerimento nos seguintes tennos: 

"A pedofilia e urn transtomo da sexualidade, urn padrao de 

comportarnento sexual anonnal observado em todas as classes 

sociais, racas e ntveis educacionais. Dificil de ser tratada, pais 

tanto 0 abusador quanta 0 abusado demandam tratarnento 

intensivo e longo, que alern de dividir familias - alguns acusam 0 

abusador, enquanto outros creditam a pratica parafilica il propria 

vitima - irnplicam gastos govemamentais (nao apenas com 0 
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tratamento psiquiatrico, mas tambem flsico, em conseqiiencia, 

rnuitas vezes, do espancamento associado it pratica sexual) e 

prejuizos de ordem comportamental, devido a irreparavel 

separacao da crianca do seio familiar. Via de regra, a crianca 

chegara a fase adulta com consequencias emocionats 

gravissimas, tornando-se deprimida, insegura, com problemas de 

relacionamento intima. Cotidianamente, a irnprensa noticia casas 

isolados, que tornar-se-iam inviaveis de serem analisados numa 

comissao parlarnentar de inquerito, Todavia, a operacao da 

Policia Federal deflagrada no dia 20 de dezernbro do corrente, 

intitulada Operacao Carrossel, cujo objetivo ereprirnir a pratica 

da pedofilia na rede mundial de computadores e que abarcara 14 

Estados da Federacao e 0 Distrito Federal, 0 que consubstancia a 

maior operacao dessa natureza ja realizada no Pais e que constitui 

objeto da CPI ora proposta, haja vista a melhor condicao de 

investigacao e sistematizacao de dados. A partir dos resultados da 

operacao referida, aparecerao imagens e informacoes que, com 

certeza, chocarao a sociedade brasileira, mas que, 

concomitantemente, constituirao subsidios para despertar a maior 

atencao dos orgaos govemamentais para que seja aprimorada a 

legislacao pertinente, e tambem rneios para educar e prevenir a 

sociedade sobre essa sordida pratica que ea pedofilia." 

A CPI realizou ontern (25103/2008) sua primeira reuniao de 

trabalho elegendo 0 Senador Magno Malta presidente e 0 Senador Rorneu 

Tuma vice-presidente. Foi indicado relator e aceito por todos os presentes 0 

Senador Demostenes Torres. 
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2. Roteiro dos trabalhos 

Para a consecucao dos objetivos da CPl, entende-se necessaria a 

realizacao de visitas a autoridades e entes da federacao, requerimentos 

diversos, oitiva de autoridades, rnapeamento da violencia e ao final urn 

relatorio conclusive das investigacoes feitas alem da elaboracao de propostas 

legislativas e recomendacoes aos responsaveis pela prevencao e repressao dos 

crimes de pedofilia. 

2.1) Visitas a autoridades 

Para inicio dos trabalhos e importante que a cpr se inteire do que 

ja esta sendo e podera ser feito no ambito dos diversos orgaos e instituicoes 

com vistas a prevenir e combater os crimes de pedofilia. Para tanto serao 

visitados: 

2.1.a) a Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de 

Justica 

a Supremo Tribunal Federal, orgao maximo do Poder Judiciario, 

a quem cabe precipuamente a guarda da Constituicao Federal e 0 Conselho 

Nacional de Justica serao, sem diivida, importantes aliados desta Cl'I no 

exercicio do seu papel constitucional. 

2.I.b) 0 Procurador-Geral da Republica e Presidente do Conselho Nacional do 

Ministerio Publico 

E sabido que 0 Ministerio PUblico Federal, como defensor da 

ordern juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuais 

indisponiveis, tern tido atuacao notavel no combate as mais diversas especies 
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de crimes e, juntamente com 0 Conselho Nacional do Ministerio Publico, 

emprestarao aesta CPI importante e indispensavel contribuicao. 

2.l.c) 0 Ministro da Justica 

a Ministerio da Justica, que tern pormissao garantir e promover a 

cidadania, a justica e a seguranca publica, atraves de uma acao conjunta entre 

o Estado e a sociedade, sera tambern de fundamental irnportancia para esta 

CPI. 

2.l.d) 0 Secretario Especial dos Direitos Humanos 

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 6rgao da 

Presidencia da Republica, trata da articulacao e implementacao de politicas 

publicas voltadas para a protecao e promocao dos direitos humanos e, nesta 

qualidade, sera de grande valia para a CPI. 

2.1.e) 0 Diretor-GeraI do Departamento de Policia Federal 

A Policia Federal tern por atribuicao, dentre outras, apurar 

infracoes penais contra a ordem politica e social ou em detrimento de bens, 

services e interesses da Uniao au de suas entidades autarquicas e empresas 

publicas, assim como outras infracoes cuja pratica tenha repercussao 

interestadual au intemacional e exija repressao uniforme. E, portanto, a 

instituicao que tern 0 maior acervo de inforrnacoes sabre os crimes de 

pedofilia, nacionais e transnacionais. 

2.1.1) 0 Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

A advocacia, indispensavel aadministracao da justica, participou 

ativamente de todos os grandes momentos e movimentos sociais ocorridos no 
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Brasil. Os advogados deverao ser chamados a contribuir com os trabalhos da 

CPI e, certamente, responderao "sim", 

2.11) Solicita~ao de auxilio de autoridades 

E praxe das CPls do Congresso Nacional solicitar 0 apoio de 

autoridades para levar adiante seus trabalhos. Siio reconhecidamente 

merit6rias as contribuicoes prestadas por membros do Ministerio PUblico, 

tecnicos do Govemo, policiais federais e estaduais etc. Pertinente, portanto, 

que, uma vez mais, 0 legislativo busque 0 auxilio desses valorosos 

profissionais. 

z.nn Oitivas 

Como toda investigacao, a oitiva de pessoas se constitui em 

importante elemento de prova. Assim, e born que sejam ouvidas autoridades 

encarregadas da prevencao e repressao aos crimes de pedofilia e, posterior e 

eventualmente, as suspeitos e acusados da pratica de tais crimes. Num 

prirneiro momenta devem ser ouvidas as seguintes autoridades: 

2.IILa) representante do Ministerio PUblico Federal com atuacao no eombate 

aDS crimes ciberneticos; 

2.m.b) representante da Policia Federal especialista na investigacao de crimes 

ciberneticos; 

2.m.c) presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justica; 
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2.IIl.d) presidente da Associacao Nacional dos Membros do Ministerio 

PUblico; 

2.m.e) presidente da Associacao Brasileira de Magistrados e Promotores de 

Justica da Infancia e da Juventude; 

2.m.!) presidente da Associacao dos Delegados de Policia do Brasil. 

2.IV) Visitas aos Estados 

A experiencia demonstra que em muitos casos a tomada de 

depoimentos e inspecoes nos Estados trazern grande contribuicao its CPls. Em 

rnuitos casos, ate prisoes em flagrante foram realizadas. Importante, pois, que 

a CPI va ate onde as crimes estao acontecendo. 

2.V) Realizacao de outras diligencias julgadas importantes no decorrer 

das luvestigacoes. 

2.VI) Mapeamento dos crimes de pedofilia 

Com os elementos probatorios colhidos pela CPl e possivel, 

quando da conclusao dos trabaIhos, elaborar urn mapa da pedofilia no Brasil, a 

fim de se mensurar a real extensao da pratica dos crimes de pedofilia no 

Brasil. Tais informacoes serao de grande utilidade para as autoridades 

encarregadas da prevencao e repressao desses crimes. 
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2.VII) Elaboracao de propostas Iegislativas relativas ao objeto da CPI. 

2.VIII) Confeceao, votacao e envio, as priucipais aotoridades da 

Republica, do relatorio final corn a. conclusoes da CPI. 

Sala das Cornissoes, aos 26 de marco de 2008. 

res ente 

Sena or Romeu Tuma 
i 

Vice-Presidente 
/ ......--.....---::


