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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Gabinete da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

OFÍCIO N.° 1310/2020/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH
Brasília, 17 de setembro de 2020.
À Senhora
Denise Villela
Coordenadora da Comissão Permanente da Infância e Juventude - COPEIJ
Procuradoria-Geral de Jus ça do Estado do Rio Grande do Sul
Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80
Porto Alegre - RS - CEP 90050-190
Telefone: (51) 3295-1817
caoinfancia@mprs.mp.br
Assunto: Filme “Cu es” ofertado pela Ne lix.
Senhora Coordenadora,
1.
Cumprimentando-a cordialmente, venho, por meio deste, compar lhar com essa
Comissão, enquanto órgão com atuação estratégica em defesa dos direitos infanto-juvenis em âmbito
nacional, preocupação desta Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação a
ﬁlme recém-lançado no Brasil pela plataforma Ne lix, in tulado “Cu es” ou “Mignonnes”, em sua
denominação original.
2.
O ﬁlme, protagonizado por uma menina de 11 (onze) anos, possui, como pano de fundo, o
fascínio pela dança, a busca pela liberdade, o desenvolvimento da iden dade sexual e o conﬂito em
relação à tradição religiosa de sua família.
3.
Ocorre que para tratar de tais assuntos, o ﬁlme apresenta cenas de pornograﬁa infan l,
assim entendida como: “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em a vidades
sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente
para ﬁns primordialmente sexuais” (ECA - art. 241-E).
4.
São múl plas as cenas com close-ups das partes ín mas das meninas, enquanto estas
reproduzem movimentos eró cos durante a dança, se contorcem e simulam prá cas sexuais; tudo
levando à normalização da hipersexualidade das crianças.
5.
Há uma cena, aos 68’ de ﬁlme, que suges ona, inclusive, a “oferta de sexo pela menina” a
um homem adulto, em troca de um aparelho celular, fato que, obviamente, excede o limite da liberdade
de expressão para incitar a pedoﬁlia e a exploração sexual de crianças.
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6.
Pois bem, em momento no qual as representações nacionais e internacionais de proteção
à infância e adolescência se unem para o enfrentamento à pedoﬁlia e à sexualização precoce de crianças
e adolescentes, não há como deixar de repudiar o longa-metragem. Isso porque, além de conduta
criminosa (à luz do ordenamento jurídico brasileiro), há evidente retroalimentação da lascívia de pessoas
que se sentem atraídas, sexualmente, por crianças e adolescentes, além do claro abastecimento da
indústria de pornograﬁa infan l.
7.
Impende destacar que, dentre os crimes piﬁcados no Estatuto da Criança e do
Adolescente, está o ato de “vender ou expor à venda, vídeo ou outro registro que contenha cena
pornográﬁca envolvendo criança e adolescente” (art. 241), punível com reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito)
anos e multa. Ainda nesta seara, o art. 241-A criminaliza o ato de:
Oferecer, trocar, disponibilizar, transmi r, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer
meio, inclusive por meio de sistema de informá ca ou telemá co, fotograﬁa, vídeo ou outro
registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográﬁca envolvendo criança ou adolescente.

8.
É de bom alvitre registrar que os delitos relacionados à pornograﬁa e exploração sexual
infanto-juvenil, insertos na norma estatutária resultam de tratados internacionais, no par cular, do
Protocolo Faculta vo da Convenção dos Direitos da Criança, elaborado pela ONU e ra ﬁcado pelo Brasil
por meio do Decreto nº 5.007/2004, que se refere à venda de crianças, à pros tuição infan l e à
pornograﬁa infan l. Veja-se o que diz o seu art. 1º:
Os Estados Partes proibirão a venda de crianças, a pros tuição infan l e a pornograﬁa infan l,
conforme disposto no presente Protocolo.

9.
Não obstante, o Superior Tribunal de Jus ça já se manifestou sobre a interpretação
conceitual de “pornograﬁa infan l”. Veja-se trecho do REsp. nº 1.543.267 – SC (2015/0169043-1):
“A deﬁnição legal de pornograﬁa infan l apresentada pelo ar go 241-E do Estatuto da Criança e do
Adolescente não é completa e deve ser interpretada com vistas à proteção da criança e do
adolescente em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento (art. 6º do ECA), tratando-se de
norma penal explica va que contribui para a interpretação dos pos penais abertos criados pela Lei
nº 11.829/2008, sem contudo restringir-lhes o alcance. É pica a conduta de fotografar cena
pornográﬁca (art. 241-B do ECA) e de armazenar fotograﬁas de conteúdo pornográﬁco envolvendo
criança ou adolescente (art. 240 do ECA) na hipótese em que restar incontroversa
a ﬁnalidade sexual e libidinosa das fotograﬁas, com enfoque nos órgãos genitais das ví mas ainda que cobertos por peças de roupas -, e de poses ni damente sensuais, em que explorada sua
sexualidade com conotação obscena e pornográﬁca”

10.
Assim, tendo em conta a proteção integral devida às crianças e adolescentes sob a
responsabilidade da família, da sociedade e do Estado (CF – art. 227), emerge a imprescindibilidade de
atuação estatal na proposição de medidas judiciais com o ﬁm de:
1) suspender, imediatamente, a oferta do ﬁlme aos assinantes da Ne lix Brasil e,
2) apurar responsabilidade pela oferta e distribuição de conteúdo pornográﬁco
envolvendo crianças.
11.
Por essas razões, esta Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vê com extrema preocupação, a perpetuação
do conteúdo retro mencionado, que longe de ser entretenimento ou liberdade de expressão, na verdade,
afronta e fragiliza a norma va nacional de proteção à infância e adolescência, além de se tratar de
apologia a crime de pornograﬁa infan l, caso em que requer a atuação dessa Comissão Permanente da
Infância e da Juventude.
Atenciosamente,
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assinado eletronicamente
MAURÍCIO JOSÉ SILVA CUNHA
Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Documento assinado eletronicamente por Maurício José Silva Cunha, Secretário(a) Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, em 18/09/2020, às 13:12, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10
do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 1336260 e o código CRC D0911660.
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