
DADOS:

Quanto à análise dos dados da Secretaria de Defesa Social – SDS – referentes ao ano
de 2021 e ao ano de 2022 (meses de janeiro e fevereiro), segue abaixo os principais crimes (a
natureza do crime), o quantitativo e o percentual dos crimes que são praticados contra criança
e adolescente no Estado de Pernambuco:

NATUREZA
ANO DO REGISTRO

2021 2022*
VALOR % VALOR %

Estupro 75 10,6 12 10,9
Estupro coletivo 4 0,6 0 0,0
Estupro de vulnerável 346 48,7 50 45,5
Estupro de vulnerável por violência doméstica/familiar 187 26,3 30 27,3
Estupro por violência doméstica/familiar 24 3,4 5 4,5
Importunação sexual 60 8,5 12 10,9
Prostituição/exploração sexual de vulnerável 14 2,0 1 0,9
TOTAL 710 100,0 110 100,0

-

- Secretaria de Defesa Social – SDS – 2022.
- *Jan/Fev- 2022.
- Constata-se pelos dados que os crimes “Estupro de vulnerável” e o “Estupro de

vulnerável por violência doméstica/familiar” correspondem a 75% dos crimes
praticados contra criança e adolescente no ano de 2021 e 72,8% dos crimes praticados
no ano de 2022 (janeiro/fevereiro). Pode-se ressaltar que tais crimes dessa natureza
compreendem os abusos sexuais (toque no corpo da criança e do adolescente e a
conjunção carnal – oral e/ou anal).

- Outra questão é que o crime de Estupro de vulnerável constitui crime contra criança
(0 a 12 anos incompletos) e os adolescentes, abaixo dos 14 anos de idade (mesmo que
tenha sido consensual).

- Ao analisar os dados referentes a esses dois períodos (2021/2022*), é possível
identificar que é um período marcado pela crise sanitária, levando as pessoas a
ficarem em isolamento social e, com isso, dificultando o registro dessa violência,



assim como a dificuldade para entrar e permanecer nas instituições públicas àquelas
pessoas que não estavam vacinadas contra a Covid-19.

- O Decreto nº 51.864/2021, de 30/11/2021, que exige o comprovante de vacina para
ingressar e permanecer nos órgãos públicos, impedindo muitas pessoas de registrarem
os Boletins de Ocorrência dos crimes de violência sexual contra criança e adolescente.

- Em relação aos dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude,
segue abaixo as tabeles referentes aos crimes registrados no Estado de Pernambuco,
didaticamente subdividido por macrorregiões: Sertão, Agreste, Mata e Região
Metropolitana do Recife.

RECORTES:

Sertão 2019 2020 2021
Abuso Sexual 312 266 366

Exploração Sexual 27 23 13

Agreste 2019 2020 2021
Abuso Sexual 279 271 348

Exploração Sexual 34 13 23
-

Mata 2019 2020 2021
Abuso Sexual 265 194 249

Exploração Sexual 25 11 22
-

Região Metropolitana do Recife 2019 2020 2021
Abuso Sexual 306 225 325

Exploração Sexual 11 13 21
-

Pernambuco 2019 2020 2021
Abuso Sexual 1.162 957 1.294

Exploração Sexual 97 60 79

- A partir desses dados, podemos analisar que os crimes de violência contra criança e
adolescente registrados predominam os de Abuso Sexual em maior quantidade
quando comparado com a Exploração Sexual. Nesse sentido, o crime de Abuso sexual
se configura tanto no toque do corpo da criança quanto à conjunção carnal; já o crime
de exploração sexual, é mais difícil de ser detectado ou registrado, uma vez que há a
questão dos valores morais, do constrangimento e da vergonha de falar sobre a
exploração sexual.

- Outra questão importante a ser analisada no registro dos três anos consiste numa baixa
de registro no ano de 2020, que volta a subir no ano de 2021. Nesse caso, o ano de
2020 foi o início da Pandemia, quando houve o isolamento mais forte, e que apesar do
ano de 2021 ainda haver isolamento social, a necessidade de procurar as instituições
sociais é mais forte, considerando que o crime sexual é de grande repercussão.



Diante do registro desses dados, faz-se necessário fortalecer a Rede de Enfrentamento à
Violência Sexual contra criança e adolescente por meio de ações que exijam a atuação dos
representantes do Estado e da Sociedade Civil na construção e efetivação do Plano de
Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente para que estes segmentos
sociais sejam reconhecidos como sujeitos de direito.




