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Infância Violada 

 
Não passava de criança  

Que sonhava ser herói  
O que trago na lembrança  

Eu que sei o quanto dói  
 

Era só uma menina  
Que sonhava ser princesa  
Mas que teve a triste sina  

de ser pega indefesa  
 

Foi tão feio, tão nojento e tão vil  
Erguer meus olhos puros e infantis  

Mirar na cara do meu algoz senil  
Ultrajado em seus míseros ardis  

Enojado de seu semblante imbecil  
Laçado feito um passarinho infeliz 

 
Lá se foi minha pureza  

Antes nunca que tão cedo  
Quem saiu em minha defesa?  

Só restaram culpa e medo  
A vergonha e a tristeza  

Hoje moldam meu enredo  
Não havia a quem contar  
Ninguém me daria ouvido  

Com quem mais posso contar  
se até eu de mim duvido?  

 
E se eu quisesse evitar  

Não teria acontecido?  
Haveria culpa em mim  

Por tão funesta atitude?  
Se houver, diga que sim  

faz de conta que me ilude  
Sem flores em meu jardim  
Espinhos me fizeram rude  

 
Minha sede não tem fim  

Faltou água em meu açude  
Quem sabe mesmo assim  

Num lampejo de virtude  
Antes de chegar o fim  

algo acorra e tudo mude?  
E se perceba até que enfim  

Que eu resisti o quanto pude 
 

Hermes Fernandes 
 

  



RESUMO 
 
 

A violência contra crianças e adolescentes é vista hoje como um fenômeno 
complexo, envolvendo fatores individuais, relacionais, comunitários e sociais. Por 
longos anos, diante da invisibilidade dos direitos infanto-juvenis, aliado às questões 
culturais, de gênero e abusos na relação de poder, o fenômeno tomou proporções 
devastadoras no contexto da doutrina de direitos e garantias fundamentais de 
crianças e adolescentes. A presente pesquisa tem como escopo o estudo das 
práticas administrativas e jurídicas de prevenção e repressão da violência 
intrafamiliar, materializadas nos institutos da oitiva especializada e do depoimento 
especial, em uma análise sistematizada da Lei n. 13.431/2017. Como forma de 
identificação do fenômeno, será abarcado todo o entorno ao tema, que contribuirá 
para a identificação da dimensão do fenômeno, possíveis causas e fatores de 
vulnerabilidade, propondo-se métodos alternativos que visam substituir a tradicional 
oitiva infanto-juvenil para um modelo não revitimizante.  

 

Palavras-chaves : Violência intrafamiliar. Revitimização. Oitiva especializada. 
Depoimento especial. 

 
 
 

 
 
 

  



ABSTRACT 
 

Violence against children and adolescents is seen today as a complex phenomenon, 
involving individual, relational, community and social factors. For many years, in the 
face of the invisibility of juvenile rights, allied to cultural issues, gender and abuses in 
the power relationship, the phenomenon has taken devastating proportions in the 
context of the doctrine of fundamental rights and guarantees of children and 
adolescents. This research is scoped to the study of the administrative and legal 
practices of prevention and repression of intra-family violence, materialized in the 
institutes of the specialized hearsay and the special testimony, in a systematic 
analysis of the law n. 13.431/2017. As a form of identification of the phenomenon, all 
the surroundings will be covered to the theme, which contributes to the identification 
of the dimension of the phenomenon, possible causes and factors of vulnerability, 
proposing alternative methods that aim to replace the traditional Child-Adolescent 
perspective for a non-revitimizing model.  

 

Keywords : Intrafamiliar violence. Revictimization. Specialized hearsay. Special 

statement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em todo mundo é sabido que milhares de crianças e adolescentes são 

vítimas de ilícitos civis, penais e administrativos ficando claro, pela própria 

construção social da infância e da juventude, que a invisibilidade quanto à proteção 

de seus direitos remonta às mais remotas épocas da história da humanidade. 

Os conceitos da infância e da juventude transcendem a uma análise 

meramente legalista, sendo necessário tracejar as bases históricas no ordenamento 

jurídico brasileiro, a fim de se compreender o sistema de justiça menorista no país.  

Os avanços e os retrocessos ocorridos ao longo dos anos partem de ideias e 

paradigmas adequados à realidade social estudada em cada época, tendo essa 

análise o condão de facilitar o exame dos principais temas abarcados na presente 

pesquisa.  

Além da abordagem acerca do escorço histórico e a evolução dos direitos 

infanto-juvenis da infância e da juventude no Brasil, serão analisadas as formas de 

violência cometidas em desfavor de crianças e adolescentes, que somam a cada dia 

os dados estatísticos alarmantes, carecedores de políticas públicas eficazes e 

menos revitimizantes.  

É possível afirmar que a violência infanto-juvenil abarca uma gama de 

possibilidades, podendo ser identificada na escola, nos abrigos ou mesmo em 

instituições religiosas, ficando claro que sua incidência merece ser considerada para 

além da questão que envolve o poder arbitrário dos pais ou responsáveis. 

Entretanto, a fim de se dar um recorte a esta temática, de extrema abrangência, o 

presente estudo terá como foco o fenômeno da violência que ocorre no âmbito das 

famílias, devendo ser esta compreendida como as diferentes formas de relação 

abusiva, de modo continuado ou cíclico, nos vínculos entre membros de um núcleo 

familiar. 

 A escolha de um ponto de vista sistêmico para o olhar do fenômeno da 

violência intrafamiliar abarca em si toda a complexidade do tema, evitando-se, desta 

forma, uma discussão generalista das outras possibilidades de incidência do 

fenômeno, o que poderia gerar uma análise superficial ou reducionista do tema. 

Escolher a categoria de violência intrafamiliar significa optar por uma categorização 
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específica, mas de espectros diversos, incluindo todas as formas de violência 

passíveis de incidência neste núcleo, possibilitando assim, ampliar também as 

alternativas de intervenções para lidar com o fenômeno. 

Para a facilitação à consulta e entendimento sobre o trabalho, serão 

apresentadas na presente estrutura uma breve descrição dos capítulos, destacando 

a importância do desenvolvimento das ideias histórico-sociais até a implementação 

de metodologias de monitoramento e avaliação das experiências envolvendo a 

escuta especializada e o depoimento especial no ordenamento jurídico brasileiro.  

No Brasil, além da vitimização primária, entendida como aquela que é 

cometida pela família natural ou extensiva, não se pode olvidar de que a 

denominada vitimização secundária alcança cada vez mais índices alarmantes, no 

momento em que se vislumbra a falta de sistematização e de eficiência dos sistemas 

de proteção estatal, por suas ações ou omissões, incluindo também o despreparo do 

próprio sistema de justiça.  

Desta forma, o primeiro capítulo busca conceituar a estrutura sociojurídica 

da infância e da juventude no Brasil, recortando o tema a partir de marcos 

normativos de proteção à criança e ao adolescente do Brasil Império, com o advento 

da codificação penal que regulamentou a situação jurídica da população infanto-

juvenil, de forma restrita, denominada como “teoria do discernimento”, cujo 

tratamento jurídico dispensado à população infanto-juvenil visava moldar a natureza 

dos mesmos por meio da disciplina, com forte influência da cultura europeia 

presente em instituições como a família, a escola e o Estado. 

Por meio de uma cultura higienista, que marcou a construção da Doutrina de 

Situação Irregular, foi possível descrever a singela visão reducionista da infância e 

da juventude nos dois Códigos de Menores, promulgados em 1927 e 1979, 

respectivamente, sendo tais análises decisivas para a compreensão e análise da 

criança e do adolescente como verdadeiros objetos de direitos.  

Na escala de evolução legislativa, foram destacadas as mudanças 

paradigmáticas trazidas pela Constituição de 1988, alterando-se a Doutrina da 

Situação Irregular para a Doutrina da Proteção Integral, culminando na promulgação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, trazendo à população infanto-

juvenil a condição de sujeitos de direitos. 
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De um longo e extenso percurso histórico de invisibilidade e abusos sofridos 

pela população infanto-juvenil, a violência intrafamiliar ainda se mostra como uma 

realidade cruel que, na maioria das vezes, é encoberta pelo discurso de uma 

faculdade concedida pelo poder familiar. Decerto, os atos violentos, quando 

cometidos por quem deveria ter o dever legal de prestar assistência, esbarra nos 

problemas ligados às raízes culturais de uma sociedade que, historicamente, 

vitimizou crianças e adolescentes, demonstrando a importância do capítulo ao 

permitir o questionamento e a elaboração de propostas para a intervenção. 

No capítulo 2, foram elencados o abuso do direito parental e as variadas 

formas de vitimização, denotando em igual importância a análise das condições dos 

membros familiares envolvidos, evidenciando a disfunção e a desigualdade dos 

membros deste núcleo familiar. Desta forma, foram abordados os fatores para a 

manutenção da dinâmica de vitimização, e dentre eles, o segredo, responsável por 

camuflar os atos violentos, sob o pretexto de mascarar relações familiares 

patológicas e em desordem.  

Assim, foram demonstrados fatores que influenciam sobremaneira a 

descoberta do ato violento, como a inexistência de evidências médicas, as ameaças 

e subornos contra o infante, a falta de credibilidade da criança ou adolescente e as 

próprias consequências da revelação, além das questões que envolvem a 

denominada síndrome das falsas memórias, todas coadjuvantes do processo de 

continuidade dessas relações abusivas. 

Dentre as várias espécies de abusos que podem ser cometidas no núcleo 

intrafamiliar, aquelas que usam o segredo como forma de manutenção e 

continuidade se revelam como as práticas mais cruéis e perversas. Durante algum 

tempo, a preocupação com o tema violência infanto-juvenil cingia-se apenas àquelas 

espécies que deixavam marcas, como a violência sexual consumada e a violência 

física. Entretanto, o processo abusivo também pode se valer de atos psicológicos, 

como o que acontece com a alienação parental e com os abusos sexuais em que 

não há materialidade de sua ocorrência, exatamente por residirem nestes uma 

subjetividade peculiar, e uma dimensão muito particular e variável.  

A omissão do Estado nos casos que envolvem a violência infanto-juvenil, por 

si só, já acarreta uma revitimização, no momento em que este não proporciona 

aquilo que é de direito da criança, ou seja, sua proteção. Assim, cuidou o capítulo 2 
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do fluxo de atendimento revitimizante por que passam diariamente crianças e 

adolescentes no Brasil, evidenciando a falta de cadência entre os órgãos do sistema 

de garantias, materializado desde a notícia do ato ilícito até a intervenção junto ao 

Poder Judiciário.  

O terceiro capítulo abordou o modelo de política de redução de danos, por 

meio da implementação do instituto denominado inicialmente como ‘depoimento sem 

dano’ que, a partir de 2017, com o advento da Lei nº. 13.431, assumiu caráter 

institucional, sob a denominação de escuta especializada e depoimento especial, a 

fim de demonstrar que a revitimização também pode ser vista pelo mau 

desempenho dos papéis do Estado-Polícia e do Estado-Juiz, no momento em que 

reduzem os infantes a meras fontes de informação processual e de persecução 

criminal, tão somente.  

Além da experiência internacional do Direito argentino, foi abordada a 

maneira como a persecução pelo ato violento da maneira tradicional se revela no 

ordenamento pátrio, desde a notificação do abuso até as salas de audiências, 

demonstrando a desfavorabilidade do método tradicional de oitiva que, aliada 

também às falsas memórias, contribui para que a palavra da vítima se torne um meio 

de prova frágil e pouco confiável.  

Evidentemente, ao se realizar o recorte doutrinário adotado para o 

enfrentamento das questões, observa-se a necessidade de se adentrar nos ramos 

do Direito e demais áreas do conhecimento científico, como a Psicologia e a 

Assistência Social, já que interagem entre si na esfera infanto-juvenil.  

Os temas tratados, por sua complexidade e abrangência, não descartaram 

as sólidas posições contrárias dos Conselhos de Psicologia e Assistência Social, 

mas ao mesmo tempo, trouxeram a fundamentação doutrinária e jurisprudencial 

abonadora e incentivadora das técnicas de escuta especializada e do próprio 

depoimento especial tomado na esfera processual.  

O procedimento utilizado foi o de observação dos documentos de domínio 

público, importantes para a sustentação de debates em torno da inquirição de 

crianças e adolescentes, apontadas como vítimas ou testemunhas de violência, 

estando a problemática inserida na dicotomia existente entre as diversas áreas do 

saber, que coadunam interesses relevantes à proteção infanto-juvenil no Brasil.  



17 

O quarto capítulo tratou das falhas e insuficiências do atual sistema de 

garantias de direitos. Demonstrou-se que a promulgação da Lei nº 13.431/2017 

buscou, dentre outras atribuições, minimizar o impacto da violência institucional, 

normatizando o procedimento de entrevista perante a autoridade policial ou 

judiciária. Desta forma, foi realizado um exame mais detido dos artigos da Lei nº 

13.431/2017, buscando-se evidenciar os equívocos e as imperfeições dos preceitos 

positivados e, ao mesmo tempo, consolidar a sistematização da lei, por meio de um 

sistema garantidor ao princípio da proteção integral.  

O quinto capítulo, como bem expresso no título, está focado em 

metodologias de escuta de crianças e adolescentes em processos de investigação 

de crimes sexuais e psicológicos. Desta forma, evidenciou-se o direito à participação 

infanto-juvenil aos pressupostos de direitos humanos na tomada de depoimento, 

incluindo aquele tomado em tempo próximo ao ocorrido e no menor número de 

vezes possível.  

Na verdade, não se trata de uma discussão simplista sobre o espaço físico 

amigável para a tomada de depoimentos, mas sim a uma nova logística que abarca 

desde a promoção de políticas públicas para que a notícia chegue aos órgãos de 

proteção, passando pela fase policial com espaços adequados e profissionais 

capacitados, até o depoimento processual, numa cadência linear capaz de elevar 

crianças e adolescentes à condição de sujeitos de direitos, detentores do direito à 

palavra.  

A ideia central da presente pesquisa foi demonstrar que ambos os institutos, 

quais sejam, a oitiva especializada e o depoimento especial, apesar de inseridos em 

momentos distintos, fazem parte do contexto sequencial de atos que levarão à uma 

proteção cada vez menos revitimizante, sendo necessário um novo olhar para 

políticas públicas no entorno dos dois procedimentos fechando, como é de se 

esperar, o ciclo completo de proteção, que vai desde a notificação do evento 

violento, até as medidas de encaminhamento e monitoração após a apuração da 

fase judicial.  

A pesquisa foi desenvolvida pelo método hipotético-dedutivo, uma vez que 

as proposições apontadas, além de conduzir a análise objeto da pesquisa, tiveram a 

finalidade de comprová-las ou rejeitá-las de forma argumentativa.  
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Os resultados apresentados ofereceram suporte para iniciativas de proteção 

à infância e juventude vitimizada em caráter macro, ou seja, aliando políticas 

públicas que se estendem desde a facilitação da denúncia pelo evento danoso, 

passando pela criação de centros especializados e de referência no atendimento ao 

público infanto-juvenil, até a fase judicial, com espaços e pessoal especializados 

aptos a atenderem tais demandas, além da promoção e continuidade da proteção 

para além da esfera judicial, fechando o ciclo de proteção. 

Além disso, foi utilizada na presente pesquisa a abordagem qualitativa, visto 

que a bibliografia pertinente à temática teve o condão de sustentar os argumentos 

conclusivos do trabalho. Serviu de referência analítica para a construção dos 

conteúdos, além das referências legais, normativas e doutrinárias, a contribuição de 

documentos da Childhood, do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF/BRASIL), do Comitê Nacional de enfrentamento da violência sexual contra 

crianças e adolescentes, do Conselho Nacional dos Direitos da criança e do 

adolescente (CONANDA), e referências práticas das experiências de escuta 

especializada no Rio de Janeiro, representados pelo CAAC (Centro de Atendimento 

a Crianças e ao Adolescente/ Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro) e pelo 

NUDECA (Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes), que 

normatizou o sistema de depoimento especial no Tribunal de Justiça fluminense. 

Assim sendo, desenvolver e disseminar metodologias fazem parte do 

fortalecimento do sistema de garantias dos direitos infanto-juvenis, no bojo do qual 

se encontra a presente pesquisa. A análise dos processos de formulação, de 

monitoramento e avaliação das políticas públicas, criará subsídios para a efetiva 

implementação da Lei nº 13.431/2017, para que esta se constitua, verdadeiramente, 

em um importante instrumento de proteção da criança e do adolescente contra todas 

as formas de violência.  

Esses dados reafirmam a importância da presente pesquisa, em que se 

propõe oferecer um repertório metodológico importante, capaz de oferecer 

parâmetros para o aprimoramento da escuta especializada e do depoimento 

especial no Brasil. Em adição a isso, oferecerá bases concretas e sólidas para um 

novo compromisso de propiciar o acesso à justiça para crianças e adolescentes 

vitimizados, corrigindo os processos já existentes, e otimizando os recursos matérias 

e humanos envolvidos nesta temática.    
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1 A ESTRUTURA SOCIO-JURÍDICA DA INFÂNCIA E DA JUVEN TUDE NO 

BRASIL 

 

 

O conceito de família tem sofrido inúmeras variações e transformações ao 

longo dos tempos. Da família matrimonializada e legitimada apenas pelo casamento, 

aos laços decorrentes da convivência entre pessoas pelo afeto, a organização 

familiar estabeleceu novos paradigmas para os núcleos familiares, implantando a 

isonomia entre homens e mulheres, a paridade entre os filhos e a proteção de cada 

um de seus integrantes. 

O Direito de Família, como segmento do Direito Civil, apresenta um 
tratamento diferenciado às pessoas, comparativamente aos demais campos 
de conhecimento jurídico-privatísticos, por diversas razões, entre elas, a 
circunstância de ser a família o primeiro ente coletivo no qual a pessoa se 
insere e deve passar a conviver de maneira grupal. Exatamente diante de 
tal peculiaridade, são bastante freqüentes (SIC) os conflitos de interesses 
entre os familiares, o que exige um regramento normativo que seja 
adequado a solucioná-los, e, por conseguinte, o estabelecimento e 
desenvolvimento de relações jurídicas familiares nos moldes estruturados 
pelo ordenamento jurídico, em combinação com a realidade sociológica 
existente no momento histórico e no contexto geográfico de um determinado 
agrupamento humano (GAMA, 1999, p.14). 

 

Indubitavelmente com o advento da Constituição Federal de 1988 crianças e 

adolescentes ganharam proteção especial, por sua condição de fragilidade e 

vulnerabilidade e por estarem em fase de construção da sua personalidade e 

dignidade. Com o passar dos tempos, a família ganhou novos contornos, 

abandonando o aspecto formal e patrimonialista, dando lugar ao afeto como fonte 

primordial para a edificação da personalidade dos filhos.  

A família contemporânea passa por uma evolução centrada na identidade da 

organização familiar, em que seus membros conseguem determinar o próprio futuro, 

baseado num ideal democrático.  

A Constituição Federal de 1998, em flagrante preocupação com a 

efetividade das liberdades individuais e com as condições materiais para seu 

exercício, trouxe equilíbrio quando sistematizou os princípios da liberdade e 

igualdade, como verdadeira exteriorização à dignidade humana, percebido então 

pelo extenso rol de direitos fundamentais, capazes de garantir ao indivíduo a 
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participação no lócus familiar, entendido este como o meio adequado para o 

exercício de suas opções de vida e desenvolvimento. 

 

Na busca pela realização, as pessoas se unem e se reconhecem como 
família, hoje muito mais que um reconhecimento civil ou biológico. Através 
do processo de construção e autodeterminação individual, as escolhas 
demonstram a evolução nessa busca aparentemente contraditória entre a 
liberdade e a convivência familiar. A família, de acordo com a funcionalidade 
adquirida ao longo da história, passa a ser um espaço de iguais liberdades 
na promoção e autodeterminação de cada indivíduo (BERLINI, 2014, p.6).  

 

O objeto deste capítulo é a análise da construção histórico-social dos direitos 

das crianças e adolescentes, e como esta foi concebida no contexto normativo 

brasileiro. O objetivo é analisar a alteração paradigmática trazida pela própria 

evolução legislativa, no tocante ao olhar para a população infanto-juvenil como 

sujeitos de direitos. Além da trajetória histórico-familiar-social, compreender o 

sentido dos papéis parentais cria condições para a percepção de uma realidade 

existente em muitos núcleos intrafamiliares: a violência em suas mais diversas 

formas.  

 

1.1 A construção social da infância: marcos normati vos de proteção à criança 

e ao adolescente no Brasil 

 

Crianças e adolescentes sempre foram, ao longo dos tempos, vítimas do 

descaso e desconsideração, sendo comum, ao se analisar a história pretérita, 

encontrarem-se relatos de abandono, descaso, homicídios e abusos. 

Somente a partir do século XIX, a criança passa a ser objeto de investimento 

afetivo, econômico, educativo e existencial. Dentro da família, começa a ocupar a 

posição de destaque e o espaço familiar vai se transformando em um lugar de 

afetividade, onde se estabelecem relações de sentimento entre o casal e os filhos 

(ARIÉS, 1981).  

A reflexão sobre a construção social da infância e juventude no Brasil 

remonta a conceitos jurídicos-sociais que vigoraram no ordenamento pátrio desde o 

Brasil Império, mais precisamente em 1830, com o advento da codificação penal que 

regulamentava a situação jurídica da população infanto-juvenil, restringindo-se à 
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denominada “teoria do discernimento”, que estabelecia que a criança e o 

adolescente seriam ou não considerados criminosos em razão do discernimento.1 

Assim, o tratamento jurídico dispensado à população infanto-juvenil visava 

moldar a natureza dos mesmos por meio da disciplina, como influência da cultura 

europeia, presente em instituições como a família, a escola e propriamente dito, o 

Estado, com sua frequente ingerência na esfera privada (COELHO, 2007). 

A análise dos desdobramentos entre objeto e sujeito de direitos reflete na 

necessidade de se diferenciar os conceitos entre "menor" e "criança"2. As primeiras 

menções à expressão "menor" vieram com as leis criminais que vigoravam no Brasil 

Império, definindo as penas e sanções no caso de cometimento de crimes por 

menores de idade. Assimilada a partir do universo jurídico, a expressão foi absorvida 

no discurso social ao final do século XIX, para designar crianças nascidas nas 

camadas mais baixas da pirâmide social (SANTOS, 2004, p.206).  

 

Menor não é apenas aquele indivíduo que tem idade inferior a 18 ou 21 
anos conforme mandava a legislação em diferentes épocas. Menor é aquele 
que, proveniente de família desorganizada, onde imperam os maus 
costumes, a prostituição, a vadiagem, a frouxidão moral, e mais uma 
infinidade de características negativas, tem a sua conduta marcada pela 
amoralidade e pela falta de decoro, sua linguagem é de baixo calão, sua 
aparência é descuidada, tem muitas doenças e pouca instrução, trabalha 
nas ruas para sobreviver e anda em bandos com companhias suspeitas 
(RIZZINI, 1993, p.96). 
 

Assim sendo, a expressão assumiu uma postura de verdadeiro controle 

político, ao adjetivar e categorizar crianças tidas como suspeitas ou potencialmente 

perigosas, distinguindo, portanto, as crianças dos menores em situação irregular, 

creditando a estes últimos a responsabilidade sobre os desvios de condutas sociais.  

 

Durante o império, a sociedade brasileira conheceu importante influência da 
Igreja sobre os assuntos do Estado. Da esfera política ao âmbito jurídico, 
atravessando a implementação das políticas sociais públicas, a Igreja fazia 
ver sua influência. Datam deste mesmo período, as primeiras referências ao 
termo menor, nas determinações previstas pelo Código Criminal de 1830, 
que definia quais sanções deveriam ser aplicadas no cometimento de 
crimes por menores de idade. Essa primeira referência ao termo tem, como 
se vê, caráter essencialmente penalista e criminal (RIZZINI, 1987, p.195). 

                                                           
1
 No artigo 27 do Código Penal de 1830, os menores de quatorze anos não seriam considerados criminosos, 
uma vez que se presumiam não serem possuidores de nenhum discernimento. Aqueles que possuíam entre 14 
e 17 anos estariam sujeitos a dois terços da pena aplicadas aos adultos, enquanto os menores de 21 e maiores 
de 17, contariam apenas com o atenuante para o delito praticado (SOUZA, 1996). 

2 Ressalte-se que o presente trabalho, por algumas vezes, utiliza a expressão “menores” não em sentido 
restritivo ou estigmatizante, mas meramente de cunho didático. 
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A população infanto-juvenil que não estava atrelada aos atos criminosos, 

sob a tutela do Império, sujeitava-se às ações caritativas da Igreja, que atuava 

quando inexistisse autoridade parental (SANTOS, 2004, p.212). Inexistia, portanto, 

durante o Brasil Império, qualquer mecanismo de tutela estatal que interferisse ou 

direcionasse as condutas existentes nos núcleos familiares. 

Com a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, observou-se um novo 

redirecionamento nas políticas infanto-juvenis. No momento em que se libertavam 

filhos de escravos ainda cativos, a visão intimista da família foi perdendo força, 

sendo necessário que o Estado tomasse novas posturas para o controle social. 

Aliados a isso, o próprio movimento de urbanização e industrialização contribuiu 

para a mudança da mentalidade estatal que, a partir do século XX, precisou aliar-se 

ao movimento higienista feito para o controle da população (SANTOS, 2004). 

Assim, com o advento da República, novas medidas passaram a rondar a 

tutela estatal, com o fito exclusivo de controle jurídico-institucional para a tutela dos 

menores. De um lado, o Estado passou a construir mecanismos de intervenção nos 

lares considerados apropriados, e noutro lado, as crianças sem família - ressalte-se, 

anormais, irregulares e de baixa renda – passaram a sofrer uma série de ações 

calcadas no ideal higienista, coincidindo com a criação de instituições estatais de 

internação. 

 

1.1.1 A construção do menor: de objeto a sujeitos d e direitos 

 

A tutela estatal sobre a infância e a juventude baseou-se no modelo 

denominado higienista3, sendo necessária e urgente a promulgação de um texto 

legal que firmasse os marcos jurídicos de controle do Estado intervencionista, 

momento que coincidiu com a positivação do Direito Penal em 1941 e sua definição 

de crime, como uma forma de transgressão aos modelos socialmente tolerados. 

Essa assimilação dos conceitos higienistas no Brasil deu-se por meio da construção 

                                                           
3 O movimento higienista surgiu no Brasil no fim do século XIX e início do século XX, fazendo aparecer um novo 

ideal cujo eixo era a preocupação com a saúde da população, coletiva e individual (SOARES, 2001). 
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da Doutrina de Situação Irregular, doutrina esta que embasou os dois Códigos de 

Menores, promulgados em 1927 e 1979, respectivamente.4 

Assim, apenas os menores em situação irregular – abandonados, 

delinquentes e pervertidos -, seriam alvo da tutela estatal na condição de objetos de 

direitos, explicitando a prevalência da Lei sobre aqueles a quem ela se aplica. 

O medo social com a delinquência denotava cada vez mais uma 

preocupação com a criminalidade infanto-juvenil, e os argumentos elencados como 

soluções para o problema - os chamados menores de rua – era o recolhimento em 

depósitos especializados, denominados como abrigos ou reformatórios (RIZZINI; 

PILOTTI, 1995, p.211).  

Ainda no século XX, a situação das crianças abandonadas passou a ser 

regulada no Brasil, por um Código de Menores, consolidado pelo Decreto nº 17.943-

A, de 12 de Outubro de 1927, redigido por Mello Mattos (BRASIL, 1927). O Código 

de Menores de 1927, conhecido como Código Mello Mattos, nasceu durante a 

política do Estado Novo da Era Vargas, marcada por uma forte política social, 

estampada no paternalismo e no assistencialismo. 

 A criação do Laboratório de Biologia Infantil, no ano de 1936, teve como 

objetivo a formulação de critérios para a institucionalização dos menores, de modo a 

oferecer subsídios para os programas desenvolvidos em estabelecimentos 

correcionais. Assim, a apropriação do discurso científico em prol do controle firmou 

os infantes como objetos de direito, no momento em que era possível classificar e 

segregar aqueles que não se enquadravam nos moldes sociais (BRITO, 1999).5 

Não havia, na indigitada legislação, tratamento diferenciado dos menores 

infratores e das crianças abandonadas por suas famílias ou em condição de 

miserabilidade, numa medida claramente repressiva às situações delituosas.  

Ainda durante a vigência da codificação de 1927, foi sancionada em 1959 a 

Declaração de Direitos da Criança, trazendo ineditismo no tocante aos direitos do 

cidadão desde a infância. Mesmo não produzindo efeitos imediatos, o texto marcaria 

                                                           
4
 A proposta de se reconhecer, em documentos internacionais, a proteção especial para a infância, surge pela 

primeira vez na Declaração de Genebra, em 1824, onde foi declarada a necessidade de proclamar à criança 
uma proteção especial. Em 1824, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, também 
destacou para a criança direito a cuidados e assistência especiais (PEREIRA, 1999).  

5 O Código Mello Mattos, dentre outras medidas, regulamentou a situação conhecida como roda dos expostos, 
bem como trouxe em seu bojo o combate à marginalização dos menores infratores.  
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uma forte influência na evolução dos direitos infanto-juvenis no ordenamento jurídico 

brasileiro. Desta forma, coube à Declaração dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, de 1959, consagrar em seu artigo 7º o melhor interesse da criança, 

sendo este a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação.  

 

A doutrina jurídica da proteção integral, por sua vez, teve como origem os 
instrumentos de direito internacional oriundos principalmente das Nações 
Unidas, dos quais se destaca a convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança, aprovada pela ONU, por unanimidade, na sessão de 20 de 
novembro de 1989, e ratificada pelo Brasil através do decreto 99.710, de 
21.11.1990 (ISQUIERDO, 2002, p. 526). 

 

 A partir da década de 60, em especial após o Golpe Militar de 1964, a 

questão da delinquência infanto-juvenil passou a exigir severas medidas por parte 

do Estado, o que culminou na criação da denominada6  Fundação Nacional do Bem 

Estar do Menor (FUNABEM), em 1964, o que apenas garantiria ainda mais a 

permanência do sistema de eugenia e limpeza social (SILVA, 1999). 

O segundo Código de Menores, conhecido como Código Alyrio Cavallieri, foi 

promulgado em 1979, continuou adotando a Doutrina da Situação Irregular, 

ampliando ainda mais o poder do sistema de justiça no tocante à aplicação de 

medidas de intervenção estatal. O Código não mencionava direitos, mas apenas 

medidas de proteção, dentre elas, as medidas de segurança detentivas, seguindo a 

linha do modelo de limpeza social.  

 

Pela legislação, que vigorou de 1927 a 1990 – (código de Menores), todas 
essas crianças e jovens eram passíveis, num momento ou outro, de serem 
sentenciados como “irregulares” e enviados às instituições de recolhimento, 
triagem, ressocialização ou guarda, a fim de que cessasse a situação de 
irregularidade. A lógica era aparentemente simples: se a família não pode 
ou falha no cuidado e proteção ao menor, o Estado toma para si esta função 
(RIZZINI; PILOTTI, 1995, p.211).  
 

Pela simples análise, percebe-se que o Código de 1979 apenas deu 

continuidade aos ditames trazidos pela legislação anterior, com poucas alterações 

relevantes no tocante à proteção dos direitos infanto-juvenis. Muito pelo contrário: 

                                                           
6 Embora a prática do internamento de crianças não seja fato recente no Brasil, apenas, com a criação da 

FUNABEM na década de 60 e a revisão do código de Menores na década de 70, quando, também, com a 
ditadura militar, os menores foram considerados “questão de segurança nacional”, consolida-se a idéia (SIC) 
de que lugar de criança pobre é no internato. É nesse período que o “complexo tutelar”, “rede de proteção à 
criança” ou “aparato técnico-jurídico-policial” adquirem plena visibilidade (RIZZINI; PILOTTI, 1995, p.213).  
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estabeleceu prisão provisória para os menores, tratando os infantes como objeto de 

medidas sociais.  

Assim, somente após a década de 80, com a abertura dos movimentos 

sociais e a abertura do processo democrático, é que se inicia a instauração do 

discurso de proteção aos direitos da infância e da juventude.  

 

No Brasil, a conjuntura gerou os movimentos “Criança e Constituinte” e 
“Criança Prioridade Nacional”, que lograram inserir, na carta Política, 
normas afinadas com a Doutrina das Nações Unidas para a proteção 
integral, resultando na ab-rogação do Código de Menores e da Doutrina de 
Situação Irregular (SILVA, 1999, p.44, grifos do autor). 
 

Até a promulgação da Constituição da República em 1988, prevaleceu no 

Brasil a família patriarcal, herdada desde os tempos da Roma antiga, salvo os 

poucos avanços sociais que refletiram no ordenamento jurídico brasileiro atual. A 

concepção de pátrio poder foi se modificando, face ao sensível abrandamento do 

poder antes conferido ao pater, sendo visível a revisão de valores propostos pela 

Constituição da República de 1988, em que o instituto passou a ter um caráter 

eminentemente protetivo, exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe 

(BRASIL, 1988). 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, promoveu alterações substanciais no Direito de Família, 

culminando em uma revisão dos valores sociais e do próprio modelo jurídico, uma 

vez que promoveu a consagração de importantes princípios, como o da dignidade da 

pessoa humana, o da pluralidade familiar, e igualdade entre os cônjuges e dos filhos 

(ROBERTO, 2003).  

Importante inovação trazida pela Carta Constitucional foi a consagração da 

igualdade entre homem e mulher, bem como a igualdade de direitos entre os filhos. 

“Com efeito, especialmente a partir do princípio da dignidade humana, a família 

passa a ser fundamentalmente um meio de promoção pessoal de seus membros” 

(CARVALHO, 2009, p.07).  

A família foi considerada a base da sociedade, e as novas formas de 

convívio consagradas produziram uma revolução nas estruturas sociais, 

empregando juridicidade a relacionamentos não sacralizados pelo matrimônio, por 

meio das uniões estáveis e ao vínculo monoparental, formado por qualquer dos pais 
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e seus descendentes. Ao estabelecer o princípio do pluralismo familiar, reviu, alterou 

e ampliou o conceito de família (ROCHA, 2001). 

Com a mudança paradigmática trazida pela Constituição de 1988, as 

questões de políticas sociais emergem, alterando-se a Doutrina da Situação 

Irregular7 para a Doutrina da Proteção Integral, culminando na promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, o que trouxe à população infanto-

juvenil, a condição de sujeitos de direitos. Com a Doutrina da Proteção Integral, 

encampada pela Constituição, desaparece o Direito do Menor para surgir o Direito 

da Criança e do Adolescente, agora dirigido a toda menoridade, com a efetivação de 

direitos fundamentais e sociais (BRASIL, 1988). 

 Baseada na doutrina da proteção integral, o Estatuto tratou especificamente 

dos direitos e garantias das crianças e adolescentes. Desta forma, iniciou-se a 

inserção dos direitos fundamentais específicos do menor, sob a ótica de dignidade 

espelhada na Constituição. 

 Consoante os ensinamentos de Teixeira (2006, p.108)  

 

Os direitos fundamentais, portanto, são o substrato axiológico e material do 
Direito contemporâneo, constituindo-se, por isso, em parâmetros 
hermenêuticos. Eles são parte indelével das diretrizes personalistas 
colocadas na Constituição, notadamente a cidadania e a dignidade humana. 

 

 Canotilho (1999, p.380) remonta à ideia de “Direitos Fundamentais 

dispersos” na Constituição, afirmando seu caráter normativo e o seu reconhecimento 

como “Direitos Fundamentais”. 

 É cediço que a partir da Constituição de 1988, crianças e adolescentes 

passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Adotou-se, a partir de então, 

a Doutrina da Proteção Integral, que inicialmente foi desenvolvida na esfera 

internacional, destacando-se a Convenção das Organizações das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Crianças, no ano de 1989, ratificada pelo Brasil por meio do 

Decreto n. 99.710, de 21 de novembro de 1990, que representou, dentro do 

panorama legal internacional, importante marco na legislação garantista de proteção 

à infância e juventude (MEIRA, 2008, p.282-283). 

                                                           
7 A Doutrina da Situação Irregular preconizava a necessidade de restringir o alcance das normas atinentes ao 

menor, e apregoava a necessidade de disposições capazes de garantir todos os direitos fundamentais, a 
exemplo do direito à vida, saúde, educação, lazer, profissionalização, cultura, liberdade, etc.  
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 Desta forma, pelos ensinamentos de Pereira (2006, p.132): 

 

Justifica-se a Doutrina da Proteção Integral, principalmente, na razão de se 
acharem em peculiar condição de pessoa humana em desenvolvimento, isto 
é, encontram-se em situação especial de maior fragilidade e 
vulnerabilidade, que autoriza atribuir-lhes um regime especial de proteção, 
para que consigam se estruturar enquanto pessoa humana e se 
autogovernar. 

 

 A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente garantiu a 

efetividade dos preceitos constitucionais de proteção. Os direitos fundamentais 

foram explicitados, já no contexto do artigo 3º do Estatuto, que assim dispõe: 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 
(BRASIL, 1990, art. 3º). 
 
 

 Não restam dúvidas de que os artigos 3º, 4º, 5º, e 6º do Estatuto da Criança 

e do Adolescente também traduzem normas de direitos fundamentais. Isto porque os 

direitos fundamentais não se esgotam no catálogo constitucional, bem como em 

dispositivos esparsos, por força da norma aberta, esculpida no artigo 5º, parágrafo 

2º da Carta Magna (TEIXEIRA, 2009). 

 Teixeira (2009) desenvolve a importância dos direitos fundamentais de 

crianças e adolescentes, sem ignorar a concepção de deveres fundamentais, 

proposta por José Carlos Vieira de Andrade.  

 

Tais deveres não são, necessariamente, conexos com os direitos 
fundamentais, podendo formar, por isso, uma categoria autônoma dos 
deveres fundamentais. Entretanto, também podem estar associados a 
direitos fundamentais, atingindo a natureza dos direitos, que devem ser 
configurados como direitos-deveres ou poderes-deveres com dupla 
natureza (VIEIRA DE ANDRADE, 2001 apud TEIXEIRA, 2009, p.164-165). 

 

 Tomando como exemplo o múnus conferido à autoridade parental, a criação, 

educação e assistência estariam incluídas nos deveres dos pais para com os filhos, 

no interesse destes últimos. 

 A função da autoridade parental, neste contexto constitucional de dignidade 

humana da criança e do adolescente, é de instrumentalizar os direitos fundamentais 
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dos filhos (TEIXEIRA, 2009). O compartilhamento de direitos e deveres entre os 

genitores deve ser priorizado, a fim de que não haja um esvaziamento da relação 

parental.  

 Neste sentido, o direito à convivência é, dentre as demais prerrogativas 

conferidas aos menores, como educação, alimentação e assistência, um direito 

fundamental, se se observar que o núcleo familiar atualmente corresponde ao 

ambiente de desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 

A Constituição da República alterou, também de forma significativa, as 

relações entre pais e filhos, bem como todo o ordenamento jurídico pertinente ao 

tema, até então fundado na autoridade marital e patriarcal. Assim, deslegitimou a 

denominada situação irregular, e reconheceu crianças e adolescentes como sujeitos 

de plenos direitos, gozando de todos os direitos fundamentais e sociais, inclusive 

com prioridade absoluta, decorrentes da peculiar situação de pessoas em 

desenvolvimento (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição e o ECA acolheram a doutrina da proteção integral. Modo 
expresso, crianças e adolescentes foram colocados a salvo de toda forma 
de negligência. Transformaram-se em sujeitos de direitos e foram 
contemplados com enorme número de garantias e prerrogativas. Mas 
direitos de uns, significam obrigações de outros. Por isso, a Constituição 
enumera quem são os responsáveis a dar efetividade a esse leque de 
garantias: a família, a sociedade e o Estado (DIAS, 2010, p. 448). 

 

Diferentemente de outros países, no Brasil as disposições normativas 

nacionais precederam a normativa internacional. Assim, disposições contidas na 

Declaração de Genebra, de 1924 e a Declaração Universal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, de 1959, serviram de base para a proposta de mudanças, 

constituindo argumentos de peso junto à Assembleia Constituinte, e 

consequentemente, à aprovação do Estatuto.8 

 

 

                                                           
8 A proposta de se reconhecer, em documentos internacionais, a proteção especial para a infância, surge pela 

primeira vez na Declaração de Genebra, em 1824, onde foi declarada a necessidade de proclamar à criança 
uma proteção especial (PEREIRA, 1999). Em 1824, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas, também destacou para a criança direito a cuidados e assistência especiais. Por fim, coube à 
Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 1959, consagrar em seu artigo 7º o melhor interesse 
da criança, sendo este a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação.  
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Ao se referir aos fins sociais, o estatuto explicitou a opção pela exegese 
teleológica, ou seja, da proteção integral, com prevalência do melhor 
interesse. Não mais um melhor interesse subjetivamente estabelecido, o 
que poderia conduzir ao arbítrio, mas um superior interesse baseado em 
normas objetivas, finalísticas, voltadas à proteção integral. Os fins sociais 
do Estatuto, consubstanciados na promoção e defesa dos direitos, 
constituem diretriz para que o superior interesse seja, mesmo, o da criança 
e do adolescente, e não mais duvidoso e suposto melhor interesse, a 
critério subjetivo do intérprete (SILVA, 1999, p.52). 
 

A Doutrina Jurídica da Proteção Integral, por sua vez, teve como origem os 

instrumentos de Direito Internacional oriundos principalmente das Nações Unidas, 

dos quais se destaca a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 

aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), por unanimidade, na sessão 

de 20 de novembro de 1989, e ratificada pelo Brasil através do Decreto 99.710, de 

21.11.1990 (ISQUIERDO, 2002, p. 526). 

A concepção de crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos foi 

definitivamente homologada no ordenamento jurídico brasileiro a partir da 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990. Após o 

advento do Estatuto, houve a substituição da expressão menor, por criança e 

adolescente, e definiu a família, a sociedade e o Estado como responsáveis pela 

não estigmatização da população infanto-juvenil, trazendo mecanismos de proteção, 

ressocialização e cuidados (BRASIL, 1990a). 

O Estatuto superou a ideia de incluir crianças e adolescentes como 

problema social, assumindo uma concepção protecionista a seres humanos em 

situação de desenvolvimento. 

 

[...] sujeitos das relações sociais desde seu nascimento e que devem ser 
considerados não pela sua condição econômica ou por seu agir social, mas, 
insista-se, pelo fato de que são pessoas e devem receber trato estatal, 
social e familiar, trato este, apto a salvá-los das situações capazes de 
marginalizá-los (MACHADO; MACHADO, 2008, p 80).  
 

Desta forma, o Estatuto trouxe disposições concernentes à proteção integral 

da criança e do adolescente, definindo com precisão a responsabilidade de pais, 

responsáveis, das instituições e do próprio Estado. Definiu também as 

consequências das ações e omissões contra os infantes, servindo como instrumento 

de controle sobre as ações do Estado.  
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Entretanto, no Brasil, a proteção à criança e ao adolescente está 

comprometida pela violência doméstica, fruto de um resquício de longo percurso 

histórico de invisibilidade e abusos sofridos. Mesmo diante dos inúmeros avanços, 

em virtude de um entrave à aplicação de políticas públicas, a legislação 

implementada no microssistema infanto-juvenil ainda hoje se encontra distante de 

sua efetivação.  

A exemplo, cita-se a dificuldade de interação entre os órgãos que compõem 

o Poder Judiciário, órgãos colaboradores como o Conselho Tutelar e a própria 

Psicologia, cuja insuficiência acaba por não atender à legislação, no tocante à 

consecução do real projeto de implementação da justiça.  

O modelo objetalizante, caracterizado pela maioria das ações realizadas 

pelo Poder Judiciário, não consegue efetivamente identificar crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos, principalmente no tocante ao tema violência - física, sexual 

e psicológica -, já que ignora o enredo narrado pelos próprios sujeitos-partes do 

processo. 

E como sujeitos de direitos, crianças e adolescentes têm assegurados 

prioritariamente a efetivação de medidas públicas que estimulem positivamente o 

seu desenvolvimento, colocando-os a salvo de qualquer tratamento que importe em 

violência ou ameace os direitos que lhe são constitucionalmente assegurados.  

Se por um lado, as modificações sociais foram responsáveis pela evolução 

dos direitos infanto-juvenis, por outro não proporcionaram às crianças e 

adolescentes qualquer autonomia quanto aos seus destinos, sendo estes traçados 

de acordo com a conveniência dos pais. A par de todo o progresso experimentado, é 

preciso reconhecer, no entanto, que as modificações em torno dos direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes, estão longe de ser algo definitivamente 

estabelecido, representando um grande desafio para o Estado e para toda a 

sociedade. 
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1.2 Os complexos familiares em patologia: a família  sob uma revisão 

psicológica 

 

Não seria objeto de discussão do presente capítulo a definição do conceito 

de família, nem tampouco as diversas formas como foram e atualmente são 

apresentadas na sociedade.  

A própria pluralidade do mundo contemporâneo já demonstra a existência 

dos mais diversos rearranjos familiares, e independente de sua formação, o tema 

central relacionado a dos direitos infanto-juvenis merece ser recortado, para uma 

melhor compreensão das relações intrafamiliares e a coexistência de direitos 

existentes entre os membros desta unidade de direção. 

A família, segundo Jordan (1974), deve ser vista em seu contexto social, 

caracterizando-se hoje por seu aspecto nuclear. Compartilha algumas de suas 

funções básicas com outras instituições, como a escola e o Estado, deixando de 

apresentar uma estrutura rígida para assumir um caráter dinâmico. A família pode 

então ser definida como a constituição de vários indivíduos que compartilham 

circunstâncias históricas, culturais, sociais, econômicas e afetivas, tendo um sistema 

de comunicação próprio, com uma dinâmica grupal determinada.  

A fim de considerar a expressão família no interesse deste trabalho, serão 

destacados três pontos importantes para a compreensão deste núcleo, capazes de 

criar mecanismos para o surgimento dos mais diversos tipos de violência em 

desfavor de crianças e adolescentes: a importância da definição de autoridade 

parental, os limites do exercício da tutela e da guarda, e os conflitos familiares, 

temas estes que repercutem diretamente na análise da violência no núcleo 

intrafamiliar e na posição ocupada pelos infantes que vivenciam esta realidade. 

Teixeira e Ribeiro (2008, p.252-253) afirmam que: 

 

O Direito Civil sofreu uma grande transformação em seu eixo hermenêutico, 
através da qual a pessoa humana assumiu o centro do sistema jurídico, 
fenômeno por nós conhecido como Constitucionalização ou Personalização 
do Direito Civil. O Direito de Família não poderia ter passado incólume, 
razão pela qual é imperativo que seus institutos sejam revistos à luz da 
normativa constitucional.  
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Neste contexto, a própria expressão pátrio poder, então adotada, mostrava-

se inadequada ao conteúdo democrático familiar. Poder familiar sugere 

autoritarismo, supremacia, comando, ou seja, uma concepção diferente do que o 

ordenamento jurídico pretende para as relações parentais. Já a expressão poder 

familiar não sugere que sua titularidade caiba apenas aos pais, mas que seja 

extensiva a toda a família (TEIXEIRA; RIBEIRO, 2008, p.252). Em verdade, não se 

trata de decidir qual a posição a ser ocupada dentro do núcleo familiar, mas sim 

estabelecer a responsabilidade dos pais na criação dos filhos, visando 

primordialmente à proteção e o interesse destes. 

Assim, a expressão autoridade parental adequou-se melhor à nova 

perspectiva de direitos e obrigações em prol do maior interesse dos filhos, exercido 

em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. E é justamente neste contexto que 

o artigo 229 da Constituição Federal de 1988, prevê a obrigação dos pais de criar, 

educar e assistir seus filhos enquanto menores de idade (BRASIL, 1988), a fim de 

proporcionar-lhes as necessárias condições para um desenvolvimento saudável.  

Ainda, por consequência do princípio da paternidade responsável, 

expressada no poder familiar, exercido prioritariamente pelos pais, o dever de 

cuidado e assistência vai além das obrigações de alimentar, educar e proteger, mas 

estende-se também na obrigação de conceder aos filhos um ambiente saudável e 

afetivo para seu desenvolvimento biopsíquico e em prol de seu melhor interesse 

(TEIXEIRA, 2004, p.22 e 26).  

A mudança paradigmática trazida pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em face de toda transição da condição de objetos de direitos em 

condição de irregularidade, para sujeitos de direitos, vai muito além da preocupação 

com a alteração de vocabulário, trazendo objetivamente direitos e garantias, bem 

como a percepção de sua existência no âmbito da subjetividade, ou seja, na sua 

atuação direta de construção da sua história dentro da dinâmica familiar.  

 

A família deixou de ser objeto de proteção autônoma – colocada como uma 
realidade baseada em si mesma – e tornou-se funcional, ou seja, 
instrumento de promoção e desenvolvimento dos seus membros, realçando 
a dignidade da pessoa humana em suas relações (TEPEDINO, 2001, 
p.352).  
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Percebe-se, portanto, que a família conceitua-se como um complexo espaço 

relacional e sua desconstrução, a exemplo de uma separação ou divórcio, acaba por 

envolver conflitos que exacerbam a ambivalência afetiva. Os conflitos, de um modo 

geral, ficam associados a frustrações de interesses, que levam muitas vezes o 

indivíduo a algum tipo de reação, conflitos estes que muitas vezes não se 

exteriorizam diretamente, mas sim partem de um processo interno, complexo e 

dinâmico.  

A família deve ser compreendida como o primeiro espaço de autonomia do 

indivíduo, sendo o lugar indispensável para a garantia e efetivação das experiências 

afetivas, construção de valores éticos e humanos. No tocante ao desenvolvimento 

infanto-juvenil, é na família que a criança amolda sua personalidade.  

A criança deixa a posição de mero objeto a ser treinado, passando a 

considerar que sua história e o ambiente onde cresce sejam percebidos como uma 

possibilidade de ser efetivamente sujeito de direitos. Assim, ao se tratar da família, a 

referência é aquele que gera, protege e cuida do ser falante em sua inserção na 

vida. 

No que tange à violência doméstica cometida contra crianças e 

adolescentes, a própria Constituição da República assim preconiza, em seu artigo 

226, §8º, in verbis: 

 

Art. 226 [...] 
§ 8º: O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 
de suas relações (BRASIL, 1988). 

 

Assim, percebe-se claramente a preocupação do legislador no tocante à 

incidência da violência doméstica ou intrafamiliar. 

A violência intrafamiliar, fenômeno que será estudado de forma 

pormenorizada no decorrer desta tese, é um fenômeno amplo que ocorre em um 

ambiente privado sendo, portanto, de difícil detecção. Por trás da violência, traveste-

se um modelo de instrução que transforma crianças e adolescentes em um ser 

obediente, em verdadeira posição de submissão frente à relação parental.  

A própria legislação foi, durante muito tempo, legitimadora do modelo de 

hierarquização das relações familiares, e o próprio modelo patriarcal adotado 
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durante muitos anos, escondia as mais diversas formas de abuso dos direitos, 

materializada pelas inúmeras possibilidades de violência.  

 

A violência intrafamiliar é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, 
a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno 
desenvolvimento de outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou 
fora de casa por algum membro da família, incluindo pessoas que passam a 
assumir função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em 
relação de poder à outra (BRASIL, 2001, p.15).  
 

Por si só, o fenômeno da violência pode ser causado por inúmeros fatores - 

socioeconômicos, culturais, psicológicos e situacionais -, podendo ser percebida 

dentro da família, quando então recebe o nome de violência intrafamiliar, podendo 

ser assim considerada, dentro das diversas formas, como um tipo de violência de 

difícil detecção, exatamente pelo caráter subjetivo de seus atos. 

 

Todo ato ou omissão, praticado por pais, parentes ou responsáveis contra 
crianças e adolescentes, sendo capaz de causar dano físico, sexual ou 
psicológico à vítima, implica de um lado na transgressão do poder/dever de 
proteção do adulto, e de outro, uma coisificação da infância, isto é, uma 
negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem tratados 
como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento 
(AZEVEDO; GUERRA, 1995, p.36). 
 

Entre as diversas formas de violência ‘invisíveis’, destaca-se a existência da 

violência doméstica, dotada de características próprias, que traz em seu bojo a 

ambivalência de vínculos entre agressores e vítimas, legitimando no cotidiano 

familiar rotineiro o segredo9. Nesse contexto, a violência intrafamiliar pauta-se em no 

silêncio, que é definido como a principal fonte de sua manutenção. 

A compreensão da violência numa estrutura familiar exige um resgate da 

história pessoal de cada membro, sendo necessária a revisitação das relações 

primárias que permitiram a vivência do conflito, já que se caracteriza pelo abuso do 

poder do mais forte em relação ao mais vulnerável. No caso de crianças e 

adolescentes, o medo, a submissão e o receio da descoberta tornam-se verdadeiros 

aliados ao agressor.  

Sem dúvidas, o núcleo familiar até hoje ainda é marcado pelo autoritarismo, 

que se traduz na relação de dominação entre adultos e crianças.  

                                                           
9
 Por detrás da expressão segredo, será abordada no decorrer desta tese a singularidade do medo existente 
quando se trata de violência intrafamiliar. 
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No processo onde se vislumbra a prática dos atos de violência, em especial 

no núcleo familiar, que seria a princípio o lócus de desenvolvimento do indivíduo, o 

sujeito pode encontrar na relação de poder, dominação e subordinação, sua maneira 

de existir e se subjetivar. Desta forma, mostra-se urgente a necessidade de 

rompimento dos padrões de violência antes que estes alcancem situações mais 

drásticas, uma vez que a incidência dos atos não distingue classe social nem 

cultural.  

Entender a violência intrafamiliar implica ter uma compreensão histórico-

psicossocial do indivíduo e da própria família. Desse modo, quando uma família 

apresenta um padrão abusivo de relacionamento interpessoal, está revelando as 

cicatrizes de sua história pessoal, dentro de um contexto histórico-cultural de 

determinada sociedade (AZEVEDO; GUERRA, 1995). De fato, a incidência de atos 

violentos ainda não atingiu um status capaz de desencadear a estruturação de 

políticas públicas que a enfrentem.  

As causas para seu aparecimento nunca se revelam com uma única razão, 

exigindo uma análise dos seus membros integrados ao meio ambiente propício para 

esse desenvolvimento. É evidente que a disfunção desse núcleo revela uma clara 

assimetria do poder – a submissão do mais fraco pelo mais forte, sendo ambiente 

propício ao desenvolvimento de atos como abusos sexuais, negligência, temores 

psicológicos e abandono.  

A fim de se conhecer a extensão do fenômeno violência intrafamiliar, 

necessário se faz desvendar os eventos próprios da dinâmica familiar, sejam eles 

dificuldades cotidianas pelos rompimentos conjugais, a presença de álcool e drogas 

nos ambientes familiares ou mesmo perfis patológicos, fatores estes que se 

sucediam ao evento violento e tinham nele sua causa provável.   

Não se pode olvidar que os atos violentos podem ocorrer em núcleos 

familiares marcados pela pobreza ou em classes sociais abastadas, inexistindo um 

fator social relevante para sua detecção. O que se busca é, na verdade, identificar a 

vítima, aqui representada pela criança ou adolescente, que sofre o processo de 

violência intrafamiliar. 

 

Entre os fatores de manutenção dessa dinâmica de vitimização, o segredo é 
um ingrediente de fundamental importância. A violência é vivida por todos 
os membros da família, porém os fatos, em geral, são muitas vezes 
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camuflados como não-violentos (SIC), justificados como atitudes 
pedagógicas ou mesmo de responsabilidade da própria criança que é 
culpabilizada. Ameaças e seduções ocorrem na busca da manutenção do 
silêncio, aprisionando todos em relações complementares patológicas, 
evitando, assim, a quebra da homeostase familiar (SOUSA; SILVA, 2002, 
p.77).  
 

A variabilidade de condições deixa claro que a questão da violência contra 

crianças e adolescentes encerra sempre grandes surpresas que, se não analisadas 

sob um viés psicológico e jurídico, poderiam culminar em discursos advindos do 

senso comum.  

Por muito tempo, tentou-se camuflar a existência da violência intrafamiliar, 

como forma de preservação da estrutura da família. Assim, através de um eficiente 

pacto de silêncio, sustentada pela crença de que o que ocorre no interior dos lares 

não diz respeito a ninguém, muitas formas de violência permaneceram suportadas 

pelos infantes. 

 O Poder Judiciário, por sua vez, no tocante às questões que envolvem o 

Direito das Famílias, acaba por ser palco das mais variadas e cruéis demandas, 

quando o assunto envolve crianças e adolescentes. Assim, o discurso destes, que 

muitas vezes permeia tais conflitos, fornece uma linguagem própria, muito além do 

discurso engessado pela norma jurídica, e quase sempre são ignorados em sua 

essência.  

As crianças que cresceram sob a crença de que deveriam ser vistas e não 

ouvidas, foram privadas da oportunidade de expressar seus pensamentos e 

opiniões, e de confiar suas capacidades. A demanda do sujeito que fala, no caso, 

crianças e adolescentes, precisa ser vinculada à interdisciplinaridade entre o Direito, 

a Psicologia e a Psicanálise, para que se efetive a escuta no âmbito dos processos 

judiciais familiares, que envolvem seres ainda em desenvolvimento.  

Nessa seara, urgente se torna a compreensão da história de vida da criança 

ou adolescente, a fim de se obter elementos necessários para a compreensão do 

meio ambiente familiar em que vive. Para tanto, a abordagem psicológica / 

psicanalítica terá o condão de fornecer subsídios para a análise dos sujeitos 

envolvidos, auxiliando a Ciência Jurídica a obter meios preventivos e repressivos de 

combate à violência intrafamiliar.  
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Não há que se olvidar que o sujeito é determinado pela relação com seus 

primeiros contatos familiares, constituído pelas experiências positivas e negativas 

vividas na primeira infância. Assim, trabalhar psiquicamente e por consequência 

juridicamente a condição da violência intrafamiliar, acaba por ser essencial na 

elaboração da situação traumática. A violência gera grave comprometimento na 

estrutura básica da personalidade da criança e do adolescente, e precisa ser 

cuidada para que seja prevenida ou mesmo repreendida. A instalação da violência, 

na maioria das vezes, provoca culpa, baixa estima, menos valia e uma percepção 

negativa e destrutiva de si mesmo.  

Assim, em busca de um saber ainda em construção, seria prudente uma 

postura cuidadosa e ausente de certezas, no tocante à análise do tema violência 

intrafamiliar, bem como às medidas propostas para a oitiva diferenciada dos infantes 

sujeitos a esta condição. 

 

1.3 A família abusiva: a criança e o adolescente co mo sujeitos passivos da 

violência intrafamiliar 

 

Após um longo percurso em prol da efetivação e garantia dos direitos da 

criança e do adolescente, a proteção integral ainda encontra-se fortemente 

comprometida pelo fenômeno da violência doméstica, aqui denominada como 

violência intrafamiliar. De um longo e extenso percurso histórico de invisibilidade e 

abusos sofridos pela população infanto-juvenil, a violência intrafamiliar ainda é uma 

realidade cruel que, na maioria das vezes, é encoberta pelo discurso de uma 

faculdade concedida pelo poder familiar.  

A relação adulto/criança, na vivência cotidiana, caracteriza-se pelo 

relacionamento daquele que é autoridade, que ensina, protege e conduz com quem 

é dependente e aprendiz. E é exatamente aí que está a complexidade, porque se 

trata de papéis não igualitários, o que aprofundará a característica assimétrica dos 

papéis dentro da relação familiar.  

As crianças criadas em lares violentos são vítimas. Elas aprendem que a 

violência é uma forma de vida. Fazem aos outros o que fizeram com elas ou o que 

seus pais fizeram um ao outro, e a violência se repete. Assim, as famílias abusivas 
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são problemas de natureza pública e não particular, uma vez que afetam todos os 

níveis da sociedade.  

Em verdade, a violência intrafamiliar não pode ser compreendida como um 

fenômeno que acomete isoladamente crianças e adolescentes. Por muito tempo, os 

atos de violência eram compreendidos como um fenômeno corriqueiro nas relações 

interpessoais, tratados de forma banal como um evento de causa e efeito, normal 

em qualquer núcleo familiar.   

A essa afirmação associa-se a ideia trazida por Arendt (2009) que entendia 

ser a banalização uma corrupção da consciência que se sedimenta em pequenos 

hábitos do cotidiano, condicionando a forma como os indivíduos se acostumam com 

a barbárie, o arbítrio e a covardia. Assim, a banalização da violência, como atos 

cotidianos e sem qualquer estranhamento, perpetuou a condição de subjugação de 

mulheres e crianças aos desmandes de uma família hierarquizada e patriarcal.  

A violência doméstica foi publicizada no Brasil apenas a partir da década de 

1970, a partir do enfrentamento da violência cometida contra a mulher. A 

compreensão deste fenômeno é importante, porquanto as mulheres, assim como as 

crianças e adolescentes, sujeitavam-se ao sentimento de propriedade dos homens, 

maridos e pais, sendo presas fáceis para a perpetuação de um meio ambiente 

familiar violento, amparado pela impunidade e ausência de políticas públicas. A larga 

incidência dessa forma de violência na sociedade contemporânea acabou por 

contribuir para sua naturalização. 

A Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, foi o 

primeiro instrumento criado para coibir e prevenir a violência doméstica, 

especificadamente contra a mulher. Apesar de ser um tema antigo, a violência 

doméstica sempre enfrentou dificuldades no tocante à prevenção e repressão, uma 

vez que o próprio diagnóstico já encerra uma série de dificuldades, quando o 

assunto é a ingerência estatal num núcleo essencialmente privado. 

 

Como se vê, a dita fragilidade feminina, justificada pelo aspecto biológico, 
influenciou e ainda influencia a situação social e jurídica da mulher, o que 
também ocorre com as crianças e adolescentes, com a diferença que as 
mulheres conseguem reivindicar seus direitos, enquanto os menores 
precisam de alguém que os assistam ou os representem para tal ato 
(BERLINI, 2014, p.27). 
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Embora haja uma conexão entre a violência de gênero e a violência 

cometida em desfavor de crianças e adolescentes, a vitimização infanto-juvenil 

guarda consigo um tipo específico e singular de violência. Não se pode olvidar que 

em ambas as formas, percebe-se claramente uma desfuncionalidade da família. 

Esta, que teria primordialmente a função de estruturar o caráter do indivíduo em prol 

de um desenvolvimento salutar e equilibrado, torna-se um local de favorecimento 

aos abusos, fazendo da criança e adolescente um objeto para a obtenção de uma 

satisfação pessoal. 

 

Estima-se que de 133 a 275 milhões de crianças em todo mundo 
testemunham violência doméstica anualmente. A frequente exposição de 
crianças a violência em seus lares, geralmente brigas entre pais ou entre 
uma mãe e seu parceiro, podem afetar severamente o bem-estar e o 
desenvolvimento pessoal de uma criança e sua interação social na infância 
e na fase adulta. A violência entre parceiros íntimos também aumenta o 
risco de ocorrerem atos de violência contra crianças na família (PINHEIRO, 
2006, p.16).  

 

De acordo com Azevedo e Guerra (1998, p.32), a violência intrafamiliar: 

 

[...] Representa todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou 
responsáveis contra crianças e/ou adolescentes que – sendo capaz de 
causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima – implica, de um lado, 
uma transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma 
coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças e 
adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento.  

 

Desta forma, percebe-se que a violência intrafamiliar sempre se perpetuou 

ao longo dos anos e, na maioria das vezes, foi amparada pela impunidade, 

ineficiência de políticas públicas e principalmente pela cumplicidade silenciosa dos 

envolvidos (ARAÚJO, 2002).  

Por longos anos, a existência da violência intrafamiliar foi camuflada, no 

intuito de preservar a estrutura da família. Através da junção da autonomia da família 

e do pacto de silêncio, muitos abusos foram suportados por crianças e adolescentes, 

que até por sua precária condição de discernimento, não reconheciam muitas vezes 

o caráter maléfico das condutas a que estavam subordinadas. 

Não há dúvidas de que a Constituição Federal trouxe significativa mudança 

paradigmática para o Direito das Famílias, em especial na alteração de um Direito 
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Civil até então patrimonialista, para uma visão existencialista, calcada na dignidade 

humana.  

O que se percebia, a exemplo, nos processos de divórcio, é que todo o 

assunto que se relacionasse aos filhos, tinha cunho essencialmente patrimonialista, 

como a fixação do ‘quantum’ alimentar, sem se atentar fielmente ao trinômio 

necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Além disso, crianças e adolescentes 

mais se encaixavam na função de objetos da conveniência dos pais, do que 

seres/sujeitos de direitos, quando o assunto era a guarda e o direito à convivência: 

nunca eram ouvidos, a invisibilidade era notória e a única forma de participação nos 

processos se dava pela interlocução de um psicólogo ou assistente social.  

A violência em família pode acarretar inúmeras consequências para a 

criança ou adolescente, que variam do físico (ferimentos internos ou externos), ao 

psíquico (distúrbios que envolvem agressividade, ansiedade ou depressão). Assim, 

a noção de violência abarca grande dificuldade técnica e teórica: os conceitos nem 

sempre são precisos, a intencionalidade é de difícil determinação, o ato em si é de 

difícil detecção e a diferenciação entre o que deve ou não ser considerado violência 

nem sempre é imediata. Essas questões, sem dúvida, remontam à grande questão 

de decidir se aquela é ou não uma situação a ser notificada, seja pelos próprios 

membros da família, seja por quaisquer dos órgãos competentes.  

Deslandes (1994) ressalta que, apesar de a violência contra a criança e o 

adolescente não ser um problema novo, grande parte dos casos não chegam ao 

conhecimento, ou não são identificados, isso no que diz respeito ao medo dos 

familiares, e ao despreparo dos profissionais que, de forma primeva, teria acesso ao 

evento danoso – estabelecimentos de ensino ou unidades de saúde.  

Os motivos para tanto são dos mais diversos e se interligam: o primeiro diz 

respeito à carência de informações dos profissionais sobre o tema; o segundo 

refere-se ao parco conhecimento da lei por parte destes profissionais. Dificilmente, 

as verdadeiras causas dos danos sofridos são investigadas, o que contribui para seu 

ocultamento e repetição (DESLANDES, 1994). Esse fato demonstra com clareza, a 

despreocupação para com a vítima, e o descrédito nas possíveis ações do Estado 

para a resolução do problema.  
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A denúncia pode ocorrer tanto no âmbito privado, quando a revelação é feita 

pelos membros da família, como no âmbito público, quando esta é feita na escola, 

nos serviços de saúde, pelo ‘disque-denúncia’ ou outros órgãos de defesa como o 

Conselho Tutelar, isto é, quando é levada ao conhecimento de alguém que seja 

capaz de dar início ao processo de responsabilização. Desse modo, observa-se uma 

verdadeira desarticulação entre as ações dos serviços de atendimento, com uma 

ausência de integração das ações, o que vem gerando a denominada revitimização, 

assim entendida como: 

 

[...] o processo de ampliação do trauma vivido pela vítima da violência, em 
função de procedimentos inadequados realizados, sobretudo, nas 
instituições oficiais, durante o atendimento da violência notificada. Também 
é chamada de dupla vitimização. Em outros países, a literatura utiliza a 
mesma expressão em sentido outro: como a manutenção e repetição da 
conduta violenta contra a mesma vítima (LUZ; PAIVA; ROSENO, 2012, 
p.11).  

 

É importante frisar que o procedimento abusivo intrafamiliar, seja ele sexual 

ou psicológico, acaba por ser mais grave que o maltrato físico, já que as crianças 

acabam aceitando a situação e se adaptam a ela para sobreviver. Entram numa 

verdadeira dinâmica de chantagem, com obtenção de favores e privilégios do 

abusador. Essa ‘adaptação’ permite que o abusador não carregue consigo a culpa. 

Muito pelo contrário: transfere-a para o infante. 

Entretanto, desde a promulgação da Lei 12.318/2010, muito se discute a 

respeito da denominada “síndrome das falsas memórias” ou “fenômeno do pensador 

independente”, comum nos casos que envolvem falsos relatos de abuso sexual, num 

processo de alienação parental já instalado, em que o menor, pelo processo 

simbiótico de fidelidade com o genitor alienador, incute falsas percepções, por meio 

de repetições de fatos e acontecimentos negativos por parte do alienador, que o 

levariam a odiar injustificadamente o pai ou mãe. 

Nesta, mais do que minar sentimentos, pela alienação parental observa-se 

uma verdadeira prejudicialidade à formação psíquica do infante, que traduz 

consequências até sua vida adulta. Pela forte identificação com o alienador, a 

criança ou adolescente passa a reproduzir fielmente a imagem negativa do outro 

genitor.  
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Tal desqualificação de um genitor pelo outro, e a verdadeira programação da 

criança em sentido negativo, acaba por influenciar na convivência da criança ou 

adolescente com os parentes do genitor, que experimenta tal repulsa injustificada, 

obstando inclusive o fortalecimento de outros laços sociais importantes para o 

desenvolvimento hígido do menor. 

O presente trabalho dará enfoque aos dois tipos de violência de caráter 

subjetivo, cometidos em desfavor de crianças e adolescentes no núcleo intrafamiliar 

- a alienação parental e o abuso sexual - ambos silenciosos, mas com grande poder 

de destruição dos laços familiares e consequências psicológicas desastrosas para 

as partes envolvidas. 

A ausência de políticas públicas no tocante à proteção da integridade física e 

psíquica de crianças e adolescentes é algo alarmante, não obstante a existência de 

campanhas destinadas a dar visibilidade para a importância das denúncias, no caso 

da violência sexual, como no caráter pedagógico e conhecimento da população do 

que seria a alienação parental. No entanto, é necessário, antes de mais nada, 

descrever a trajetória percorrida pelos infantes desde a revelação do ato violento até 

uma possível prevenção ou combate, sendo a escuta especializada e o depoimento 

especial um grande instrumento para o sistema de justiça, em perfeita sintonia com 

os princípios constitucionais da proteção à pessoa e os direitos humanos. 
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2 O ESPECTRO DA VIOLÊNCIA: OS ABUSOS E A VITIMIZAÇÃ O INFANTO-

JUVENIL NO NÚCLEO INTRAFAMILIAR  

 

A relevância do presente capítulo deve-se à necessidade em se oferecer 

parâmetros adequados às demandas suscitadas por mudanças culturais, sociais e 

econômicas enfrentadas pela família moderna. Essas têm levado um número 

crescente de crianças e adolescentes ao centro de relações assimétricas de poder, 

muitas vezes geradas por situações sócio-familiares complexas e desafiadoras10. 

Muitas questões são sempre levantadas quando o assunto cinge-se à 

violência intrafamiliar cometida em desfavor de crianças e adolescentes. As 

pesquisas, em sua maioria, posicionam-se dentro de eventos observáveis, palpáveis 

por meios de estatísticas que denunciam sua ocorrência, mas quase nunca na 

particularidade desses seres em desenvolvimento como construtores de sua 

biografia. 

Existe uma grande tendência em se tratar a violência doméstica como um 

todo, como um fenômeno de menor importância e restrito ao âmbito das relações 

interpessoais. De fato, as normas jurídicas, em especial após o advento e alterações 

paradigmáticas trazidas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, trouxeram subsídios para a efetivação de medidas protetivas, 

preventivas e repressivas no combate à violência contra a criança e o adolescente. 

Entretanto, não se trata aqui de discutir aquilo que já se sabe sobre o tema 

da violência intrafamiliar, mas sim trazer elementos interdisciplinares que permitam 

compreender a natureza dos eventos violentos e as consequências dos atos no 

desenvolvimento salutar de crianças e adolescentes. 

 

2.1 O abuso do direito parental: as variadas formas  de vitimização 

 

Com o advento da Constituição da República de 1988, crianças e 

adolescentes ganharam especial proteção do Estado. Diante disso, o antigo pátrio 

                                                           
10  Além da relação parental, não se pode olvidar de que o núcleo familiar contemporâneo não se restringe  

apenas à relação pais e filhos, se estendendo aos avós, tios, padrastos, dentre outros. Entretanto, o presente 
trabalho dará enfoque aos conflitos gerados pela ingerência negativa da violência intrafamiliar, estando tal 
relação ligada ou não à conjugalidade. 
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poder não se amoldou frente a este novo contexto, passando a ser adotada, pelo 

Código Civil de 2002, a expressão poder familiar. 

Neste contexto, a própria expressão poder familiar, então adotada, 

mostrava-se inadequada ao conteúdo democrático familiar. 

 

Poder familiar sugere autoritarismo, supremacia, comando, ou seja, uma 
concepção diferente do que o ordenamento jurídico pretende para as 
relações parentais. Já a expressão familiar, não sugere que sua titularidade 
caiba apenas aos pais, mas que seja extensiva a toda família (TEIXEIRA; 
RIBEIRO, 2008, p.252). 

 

Em verdade, não se trata de decidir qual a posição a ser ocupada dentro do 

núcleo familiar, mas sim estabelecer a responsabilidade dos pais na criação dos 

filhos, visando primordialmente a proteção e o interesse destes. 

O art. 227 da Constituição da República (com redação alterada pela Emenda 

Constitucional n. 65, de 2010) estabelece que:  

 

[...] é dever da sociedade, do Estado e da família assegurar-lhes com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 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, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1988). 

 

Fixada a normativa constitucional no tocante ao princípio da igualdade entre 

homem e mulher, tornou-se inquestionável o exercício da autoridade parental em 

conjunto por ambos os pais.  

 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I - dirigir-lhes a criação e educação; 
II - tê-los em sua companhia e guarda; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro 
dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder 
familiar; 
V - representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-
los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; 
VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 
sua idade e condição (BRASIL, 2002a). 
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Consequência do princípio da igualdade, o poder familiar passou a ser 

exercido simultaneamente pelos genitores, e não mais de forma sucessiva, como 

previsto na legislação anterior.  

Desta forma, cabe aos pais assegurar o pleno desenvolvimento físico e 

mental de seus filhos, propiciando a prática de atos compatíveis com seu 

discernimento, visando sua promoção no seio familiar, e impedindo que pratiquem 

outros inadequados a seu desenvolvimento.  

Neste sentido, destaca Tepedino (2004, p.41): 

 

A interferência na esfera jurídica dos filhos só encontra justificativa funcional 
na formação e no desenvolvimento da personalidade dos próprios filhos, 
não caracterizando posição de vantagem juridicamente tutelada em favor 
dos pais. A função delineada pela ordem jurídica para a autoridade parental, 
que justifica o espectro de poderes conferidos aos pais – muitas vezes em 
detrimento da isonomia na relação com os filhos, e em sacrifício da 
privacidade e das liberdades individuais dos filhos – só merece tutela se 
exercida como um múnus privado, um complexo de direitos e deveres 
visando ao melhor interesse dos filhos, sua emancipação como pessoa, na 
perspectiva da sua futura independência. 

 

A função da autoridade parental, neste contexto constitucional de dignidade 

humana da criança e do adolescente, é de instrumentalizar os direitos fundamentais 

dos filhos (TEIXEIRA, 2009). O compartilhamento de direitos e deveres entre os 

genitores deve ser priorizado, a fim de que não haja um esvaziamento da relação 

paterno-filial.  

A sonegação dos direitos fundamentais infanto-juvenis, entendida aqui como 

qualquer uma das formas de violência é, sem dúvida, um abuso do direito por parte 

do genitor que a nutre, no momento em que este exorbita o seu direito de exercê-

la.11 

No campo do Direito Contratual, verifica-se o abuso do direito em várias 

hipóteses. Mas em se tratando da esfera existencial, também é possível vislumbrar 

um campo fértil para sua concretização, já que a heterogeneidade das relações, e a 

existência de múltiplos sentimentos, contribuem para o exercício além dos limites 

impostos pela natureza da obrigação. 

                                                           
11 A teoria do abuso de direito é positivada pelo art. 187 do Código Civil, o qual dispõe que “também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé e os bons costumes” (BRASIL, 2002).  
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O abuso do direito pode ser delineado como o exercício de um direito 

legítimo, que excede aos limites impostos por seu fim econômico ou social, pela 

boa-fé ou pelos bons costumes (BRASIL, 2002a). E é exatamente neste sentido, que 

a violência enquadra-se num tipo de constrangimento capaz de violar o direito do 

outro, e em se tratando de sua ocorrência no núcleo familiar, deve ser 

veementemente combatida visando à preservação da integridade daqueles que não 

podem se defender por si mesmos. 

O termo violência pode ser assim designado: 

 

Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra 
crianças e adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e 
ou psicológico à vítima – implica de um lado uma transgressão do 
poder/dever de proteção do adulto e, de outro lado, uma coisificação da 
infância, isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de 
serem tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento (AZEVEDO; GUERRA, 1995, p.36). 

 

Sendo o silêncio a maior arma em favor dos abusos da autoridade parental, 

percebe-se que a violência intrafamiliar dificilmente chega ao conhecimento do 

Poder Público, residindo aí a maior dificuldade em combatê-la ou mesmo preveni-la.  

Em verdade, atualmente muito se difunde a ideia de um ‘direito de família 

mínimo’, onde se preconiza uma mínima intervenção do Estado na esfera privada, 

fato que a duras penas aconteceu com a facilitação do divórcio (Emenda 

Constitucional 66/2010), e até mesmo com relação às novas configurações 

familiares para além do texto constitucional. Entretanto, em se tratando de direitos 

indisponíveis, aqui entendidos como aqueles que se referem ao trato de crianças e 

adolescentes, é dever do Estado tomar parte quando há ocorrências de abusos do 

poder familiar, caracterizando verdadeiro abuso do direito, em desacordo com os 

interesses sociais que norteiam o instituto. 

 No entanto, esta não é a realidade cotidiana, uma vez que os abusos só são 

revelados quando atingem proporções devastadoras, sendo denunciadas por 

vizinhos, ou até quando ocorrem situações de lesão corporal ou morte. Estes fatores 

atrapalham sobremaneira o monitoramento da violência doméstica, permanecendo a 

autoridade parental como subterfúgio de proteção aos abusos. 

Assim, na tentativa de compreender melhor a incidência da violência no 

núcleo familiar, mister se faz uma análise de como e por que ela ocorre. Para tanto, 
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e para fins de compreensão do tema, a violência intrafamiliar foi dividida em quatro 

espécies12, podendo ocorrer de forma conjunta ou isoladamente, mas todas 

demonstrando claramente a relação assimétrica de poder, em que só lhes restam a 

submissão à vontade do outro e a renúncia do próprio desejo, gerando 

consequentes sequelas imediatas, físicas e emocionais. 

 

2.1.1 O abuso sexual intrafamiliar 

 

A construção histórico-social da infância e da juventude remonta à ideia de 

que a criança e o adolescente nunca tiveram qualquer representatividade social, 

nem tampouco autonomia, tendo sempre seu destino alinhado de acordo com as 

conveniências e desejos de seus pais.  

Mesmo diante de um progresso no tocante à criação dos direitos infanto-

juvenis, especialmente a partir do século XX, é preciso reconhecer que os direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes encontram-se longe de ser algo 

definitivamente estabelecido, representando ainda um grande desafio para a 

prevenção e combate de abusos. 

O estudo do abuso sexual intrafamiliar é assunto de grande relevância e de 

importante interesse social, na medida em que expõe o drama de milhares de 

crianças e adolescentes, submetidos a essa invasão de sua intimidade e 

integridade, uma vez que o tema sempre foi acobertado pelo silêncio que 

historicamente ocultou o fenômeno. 

O tema é designado por diferentes termos, como violência sexual, agressão 

sexual, vitimização sexual ou crime sexual. Para designar a violência sexual 

intrafamiliar, encontram-se os termos abuso sexual doméstico ou incesto. A 

utilização de diferentes termos como sinônimos e como se correspondesse a um 

mesmo conceito, não é apenas uma questão de terminologia, mas sim revela a falta 

de uma rigorosa e clara conceituação da problemática (FALEIROS, 2000, p.4, 5).  

 

Segundo a literatura médica,  

 

                                                           
12 Não obstante as diversas formas com que a violência pode se manifestar no núcleo intrafamiliar, foi dedicado 

um trecho para a exposição da denominada ‘violência institucional’. 
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[…] abuso sexual consiste no uso de uma criança para fins de gratificação 
sexual de um adulto ou adolescente cinco anos mais velho, criança imatura 
em seu desenvolvimento e incapaz de compreender o que se passa, a 
ponto de poder dar o seu consentimento informado. O consentimento 
informado está vinculado à capacidade ou à incapacidade do indivíduo para 
tomar decisões de forma voluntária, correspondendo – direta ou 
indiretamente – ao grau de desenvolvimento psicológico e moral da pessoa. 
A autonomia ocorre quando o indivíduo reconhece as regras, que são 
mutuamente consentidas, as respeita e tem a noção de que podem ser 
alteradas (FURNISS, 1993, p.10). 

 

O abuso sexual intrafamiliar é apenas uma das formas de violência que se 

destacam nas estatísticas nacionais. É um fenômeno de pouca visibilidade, em 

especial quando é praticada no núcleo intrafamiliar, uma vez que pode ser 

facilmente encoberto pelo discurso da autonomia conferida pelo poder familiar. 

 

O abuso sexual deve ser entendido como uma situação de ultrapassagem 
(além, excessiva) de limites: de direitos humanos, legais, de poder, de 
papeis, do nível de desenvolvimento da vítima, do que esta sabe e 
compreende, do que o abusado pode consentir, fazer, viver, de regras 
sociais e familiares e de tabus (FALEIROS, 2000, p.7). 

 

Dentre as diversas possibilidades de conceituação, o fator relevante e 

caracterizador dos abusos cometido contra crianças e adolescentes é sempre o 

envolvimento destes numa situação de dominação, em que são levados a praticar 

ou deixar que sejam praticados atos que vão além do que estariam aptos a 

consentir, seja pela ausência de maturidade, seja pela indução à passividade, temor 

e poder que o agressor exerce sobre eles. 

O estupro e o incesto, assim como outras formas de abuso sexual, podem 

acontecer mais dentro de casa do que na rua. Geralmente, quem abusa é uma 

pessoa que a criança ou o adolescente conhece. É ainda um fenômeno de pouca 

visibilidade e de difícil quantificação, uma vez que os casos denunciados são 

bastante inferiores quando comparados com os que realmente existem.  

 

O que caracteriza o abuso sexual é a falta de consentimento do menor na 
relação com o adulto. A vítima é forçada fisicamente ou coagida 
verbalmente a participar da relação, sem ter necessariamente capacidade 
emocional ou cognitiva para consentir ou julgar o que está acontecendo 
(GAUDERER, 1998, p.159).  

 

Entretanto, o crescimento de estudos e de denúncias tem permitido uma 

melhor compreensão quanto à sua dinâmica, o que já traduz num eficaz instrumento 
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de mobilização da sociedade em prol de ações governamentais para o combate e 

prevenção13. 

De acordo com o balanço do Disque Direitos Humanos 100, promovido pelo 

Ministério dos Direitos Humanos, somente no ano de 2017, no Estado do Rio de 

Janeiro, foram recebidas aproximadamente 9.396 denúncias de violência contra 

crianças e adolescentes, representando um aumento de 10,72% se comparado ao 

ano de 2016 (NOGUEIRA, 2018).  

Em relação aos abusos sexuais ocorridos no mesmo Estado, só em 2017 

1.594 casos foram denunciados por meio do programa, sendo que grande parte do 

percentual analisado foi cometido no núcleo intrafamiliar, seja na família natural ou 

extensiva (NOGUEIRA, 2018). 

O abuso sexual de pais contra filhos, ou aquele fruto de relações próximas é 

ainda um assunto repleto de tabus, uma vez que o silêncio que encobre tais 

relações impede que saiam da esfera familiar. É a fórmula encontrada para manter a 

estrutura familiar, ainda que às custas de grandes dores e traumas.  

O incesto, assim conhecido, é a forma mais extrema de abuso sexual, em 

que o grau de parentesco e a autoridade parental acabam por camuflar um 

fenômeno repetitivo, cruel e odioso. 

O autor do abuso sexual intrafamiliar, ao contrário do que se pensa, é em 

geral pessoa que tem discernimento, e que tem consciência de que sua conduta 

constitui grande dano para a vítima. Pode ser portador de distúrbios de 

personalidade, complexos de inferioridade, dependência ou impotência, mas nada 

que lhe tire a capacidade de perceber o caráter maléfico de sua conduta (FURNISS, 

1993, p.16).14 

As definições de abuso sexual podem ou não envolver contato físico com a 

criança. Por isso, não se deve esperar que essa espécie de violência apresente, 

                                                           
13  O Disque Direitos Humanos, ou Disque 100, é um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco 

em violência sexual, vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes, da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente/ Secretaria de 
Direitos Humanos (SPDCA/SDH). Trata-se de um canal de comunicação da sociedade civil com o poder 
público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da violência contra os direitos humanos e o sistema de 
proteção, bem como orientar a elaboração de políticas públicas. Disponível em: 
http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-3.html. Acesso em: 01.ago.2018. 

14 Alguns abusadores, calcados em argumentos de razões culturais, alegam preferir ter relações sexuais com os 
filhos dentro de casa, para impedir que estes aprendam e tenham tais experiências com desconhecidos. Em 
suas concepções, os filhos são objetos que lhes pertencem, e na maioria das vezes, julgam não haver nada 
de repreensível em tais práticas.  
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necessariamente, um sinal corporal visível. Esse alerta surge como importante, na 

medida em que, historicamente, a concepção do abuso sexual firma-se com base 

em indícios físicos, como prova inconteste da violência, permanecendo na 

consciência popular a busca da evidência como prova. 

 

A finalidade da perícia é produzir a prova, e a prova não é outra coisa senão 
o elemento demonstrativo do fato. Assim, tem ela a faculdade de contribuir 
com a revelação da existência ou não de um fato contrário ao direito, dando 
ao magistrado a oportunidade de se aperceber da verdade e de formar a 
sua convicção (FRANÇA, 1998, p.7). 
 

A reação da criança ou adolescente, vítima do abuso, vai depender da 

duração do(s) ato(s), da continuidade, da presença de apoio ou conivência de 

figuras familiares e da própria proximidade do vínculo entre a criança e o agressor, 

sendo tais fatores importantes elementos que comprovam, por si só, a dificuldade 

das denúncias chegarem até as autoridades ou órgãos de proteção.  

Nos últimos anos, o governo brasileiro deu início a medidas de combate e 

erradicação da violência sexual no país, especialmente com a conscientização da 

população sobre o tema, e incentivo de denúncias anônimas junto a órgãos de 

enfrentamento que permitiram a investigação e o encaminhamento aos serviços de 

proteção, com a finalidade de interromper o ciclo de violência15.  

Desta forma, reconhecer tais dificuldades existentes na própria identificação 

da violência sexual praticada contra a criança, soa como o primeiro passo para a 

valorização da ideia de serem os infantes detentores de direitos humanos, e em 

especial, de terem garantidas práticas para a revelação dos atos, que não coloquem 

em risco o direito à proteção, respeitado o estágio de desenvolvimento e 

compreensão sobre as implicações de suas manifestações.  

 

2.1.2 A alienação parental e a interferência prejud icial subjetiva nas relações 

familiares  

 

Os abusos psicológicos são compreendidos como a forma de violência de 

mais difícil detecção, face à sua dificuldade de comprovação. Apesar de não deixar 

                                                           
15

 Como exemplo, podem ser citados a implementação do disque 100, bem como a divulgação do fenômeno 
através de campanhas publicitárias pedagógicas e de conscientização para a denúncia. 
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marcas visíveis no corpo, é capaz de deixar marcas profundas na personalidade e 

autoestima da vítima. 

 

O abuso psicológico se encontra inserto dentro de todas as formas de 
violência contra crianças e adolescentes, uma vez que a indiferença afetiva, 
a falta de ternura, ou melhor, a aridez afetiva, encontra-se como raiz 
propiciadora das outras formas de maus tratos infantis (VERONESE; DA 
COSTA, 2006, p.116). 

 

Por óbvio, falar em abuso psicológico no núcleo intrafamiliar remete sempre 

ao tipo mais comum de interferência negativa nas crianças e adolescentes, a 

denominada alienação parental.  

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) foi descrita pela primeira vez em 

1985 por Richard Gardner, pedopsiquiatra americano e professor na Universidade 

de Columbia, para definir certo número de situações patológicas, de frequência 

crescente, associadas a divórcios altamente conflituosos.  

 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância que 
aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de 
crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegritória contra um 
dos genitores, uma campanha feita pela própria criança e que não tenha 
nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções de um genitor 
(o que faz a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e contribuições 
da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a 
negligência parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade da 
criança pode ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de 
Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável 
(GARDNER, 2002, p.2, grifos do autor). 

 

 Gardner desenvolveu seus estudos sobre a alienação parental sob a ótica 

da Psiquiatria. Demonstrou serem os atos de doutrinação, lavagem cerebral e 

programação do filho responsáveis pelo desenvolvimento da denominada síndrome, 

uma vez que as crianças que sofrem tais abusos emocionais exibem, na maioria das 

vezes, quase que a totalidade de sintomas próprios da síndrome, resultando na 

combinação entre a programação do genitor alienador e a contribuição da criança ou 

adolescente na campanha contra o outro genitor16.   

 Entendia que a alienação parental seria o gênero das mais diversas formas 

possíveis de alienar um filho, como por exemplo, abusos sexuais e a própria 

negligência dos deveres parentais, e a síndrome, por sua vez, um tipo específico da 
                                                           
16  A contribuição da criança ou adolescente, neste caso, relaciona-se com a relação simbiótica com o genitor 

alienador, implantada por meio das ‘falsas memórias’, que será abordada adiante. 
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alienação parental, uma vez que a programação negativa da criança era a 

característica principal do desencadeamento de inúmeros sintomas presentes na 

criança alienada. 

 O autor definiu um quadro de sintomas que, segundo ele, surgem juntos, 

especialmente em crianças cujos pais se encontram em litígio conjugal, designando-

o por síndrome. 

Similarmente, a SAP é caracterizada por um conjunto de sintomas que 
aparecem na criança, geralmente juntos, especialmente nos tipos moderado 
e severo. Esses incluem: 
1. Uma campanha denegritória contra o genitor alienado. 
2. Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a depreciação. 
3. Falta de ambivalência. 
4. O Fenômeno do “pensador independente”.  
5. Apoio automático ao genitor alienador no conflito parental. 
6. Ausência de culpa sobre a crueldade a e/ou exploração contra o genitor 
alienado. 
7. A presença de encenações ‘encomendadas’.  
8. Propagação de animosidade aos amigos e/ou à família extensa do 
genitor alienado (GARDNER, 2002, p.3, grifos do autor). 

 

 Indubitavelmente, Gardner trouxe à tona sua visão médica sobre os conflitos 

paterno-filiais. Entretanto, sua teoria foi veementemente criticada por especialistas, 

médicos e juristas, face à ausência de cientificidade, no sentido de ausência 

empírica, amparando seus argumentos em analogias e argumentações lógicas. 

Além disso, a inclusão da síndrome foi recusada no DSM-IV17 da Associação de 

Psicólogos Americanos (APA) e no CID-10, da Organização Mundial de Saúde18. 

Todavia, acreditando veementemente em sua teoria, sempre sustentou que a 

inclusão da síndrome no indigitado manual ocorreria na próxima revisão, o DSM-V, 

fato que não ocorreu. 

No Brasil, a Lei 12.318/2010 trouxe pela primeira vez a positivação da 

alienação parental. A indigitada legislação não compreendeu o fenômeno como 

síndrome, assim como fez Gardner, mas trouxe a conceituação dos atos 

                                                           
17 O DSM-IV é o sistema oficial de classificação usado pelos profissionais de saúde mental de todas as 

disciplinas nos EUA, para a classificação de doenças e distúrbios sintomáticos mentais e comportamentais, 
sendo citado para reembolso de seguros, deliberação sobre incompetência e questões forenses (KAPLAN et 
al., 1997, p.298). 

18 "A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (também conhecida como 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10) é publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID 10 fornece códigos 
relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, 
queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é 
atribuída uma categoria única à qual corresponde um código CID 10" (MEDICINANET, on line. Disponível em: 
http://www.medicinanet.com.br/cid10.htm. Acesso em: 09.jun.2018). 
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alienatórios, concebidos como o processo de esvaziamento da relação parental, com 

consequências maléficas ao desenvolvimento psíquico do filho, seja esta criança ou 

adolescente, indicando ainda medidas preventivas e repressivas até então não 

vislumbradas no ordenamento jurídico brasileiro. 

 Os efeitos da alienação parental podem se materializar em todo o núcleo 

familiar, a saber, na própria relação parental, ou mesmo na relação de avós, tios ou 

parentes próximos. Entretanto, o presente trabalho dará enfoque aos atos de 

alienação ocorridos quando da dissolução de vínculos afetivos, evidente nos 

rompimentos conjugais ou relacionamentos de união estável, haja vista a maior 

incidência nestes casos, e que atingem diretamente os filhos19. 

As maiores dificuldades entre os casais, inseridos em um processo de 

dissolução da união, que resultam nas ações de disputa de guardas, visitas ou 

mesmo alimentos, derivam da frustração e dos sentimentos de mágoa e rancor pelo 

término da convivência. E é neste misto de sentimentos ambivalentes, que se 

desenvolvem os conflitos e as disputas judiciais. 

Certamente, é dever dos pais enfrentar a dissolução do vínculo, sem que se 

percam os laços estruturais da relação paterno-filial. Entretanto, pela forte pressão 

emocional sofrida por ambos os consortes, o processo dialógico cede espaço a um 

ambiente familiar desestruturado, atingindo em especial os filhos que, de 

coadjuvantes neste processo de ruptura dos pais, passam a ocupar o papel de 

principal vítima do manuseio psicológico, e até abusivo de um dos genitores, 

culminando na denominada alienação parental. 

Quando iniciam um relacionamento, cada um dos pares busca no outro 

expectativas de uma realização pessoal, comungando sonhos e dividindo 

perspectivas de um futuro feliz a dois. Entretanto, muitas vezes, ao longo desta 

convivência, o relacionamento se deteriora por razões das mais diversas, e as 

fantasias cedem lugar a sentimentos ambivalentes, tornando-se o rompimento do 

vínculo a única forma para a solução do fracasso conjugal.  

                                                           
19 Segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2011, o Brasil 

registrou a maior taxa de divórcios desde 1984, chegando a um crescimento de 45,6% em relação a 2010 
(IBGE, 2011). 
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 Fiorelli e Mangini (2010, citando Muskat, 2005) referem que, em situações 

de conflito interpessoal, ambos os sujeitos, frustrados em seus interesses, podem, 

por sentirem-se incompreendidos e injuriados, vir a se tornar opositores 

irreconciliáveis.  

 Consoante os ensinamentos de Denise Perissini Silva, (2009, p.84), “até a 

questão da comunicação familiar fica prejudicada. O pacto de defesa faz com que o 

diálogo fique obstruído, por medo de que eclodam os temas-tabus e a família 

precise encarar suas dificuldades”. 

 Não há que afirmar que seja uma regra a desestruturação do núcleo familiar 

pelo fim da união conjugal. Desta forma, não é o fim do relacionamento dos pais a 

questão primordial para a ocorrência do desequilíbrio emocional dos infantes, mas o 

nível de intensidade dos conflitos estabelecidos pelos genitores. Como ensina 

Ribeiro (2000), em muitos casos, embora tenha havido a separação de fato dos 

consortes, não foi efetuada a separação emocional, vivenciando o casal sentimentos 

de raiva e desilusão pelo fim do relacionamento, que culminam em um desejo de 

vingança do outro, pelo sofrimento causado pela perda do ex-parceiro. 

 Não há que se olvidar de que o afastamento da criança ou adolescente, 

normalmente e na maioria dos casos, ocorre pelo inconformismo pela ruptura afetiva 

dos genitores, vezes em decorrência de traições, ou mesmo pelo início de um novo 

relacionamento logo após o fim da união. O sentimento de vingança, e o conflito 

entre parentalidade e conjugalidade se mostram patentes, tornando-se o filho 

verdadeiro instrumento de ataque ao ex-consorte. 

 Os problemas ligados à alienação parental iniciam-se, na maioria das vezes, 

no momento em que, frente ao litígio afetivo, os genitores não conseguem distinguir 

as questões ligadas ao relacionamento com as questões parentais. Com o 

rompimento afetivo, o vínculo não se anula ou se extingue, mas se transforma. E 

este é, sem dúvida, o aspecto mais conflituoso havido entre o casal, já que a 

relação, desgastada e consumida pelas questões emocionais, não permite que 

ambos tenham o discernimento necessário para compreender a importância da 

participação parental no processo de formação psíquica e emocional do menor. É 

neste momento, em que os laços afetivos se cruzam com os laços parentais, que se 

desenvolvem os atos de alienação. 
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 A alienação parental se opera pela genitora ou genitor, geralmente o 

guardião, ou no pior dos casos, pelos dois, estendido também aos familiares deste 

genitor alienador. Demonstrada está, portanto, uma relação parental triangular em 

que, de um lado, configura-se a psicopatologia do genitor alienador, que se utiliza 

dos meios mais inescrupulosos possíveis para atingir seu intento; de outro, a 

influência maléfica sobre a criança ou adolescente, que passa a ignorar e repudiar o 

contato com o genitor, vítima deste processo ilusório de falsas percepções.  

 O ciclo perverso se fecha quando a relação parental já se encontra 

desgastada e frágil. As consequências passam então a envolver diretamente avós, 

tios e demais familiares. 

 Apesar de ser o objetivo da alienação parental o banimento do outro genitor 

da vida do filho, as razões que levam o genitor alienador a praticá-la são 

diversificadas. Caracteriza-se pelos atos incessantes do genitor alienador, de 

denegrir a imagem do outro, fazendo com que a criança ou adolescente exclua a 

figura materna ou paterna. Apresenta-se com aspectos subjetivos, silenciosos ou 

não explícitos, mas com resultados drásticos para a formação psicossocial do 

infante. 

 Normalmente, os atos de alienação iniciam-se pelo genitor titular da guarda 

unilateral ou mesmo da guarda compartilhada, quando demonstra, de modo sutil, a 

injustificada resistência de o filho ir ao encontro do outro genitor, estendendo-se a 

repulsa aos parentes deste, como avós e tios. Opõe-se às visitas com as mais 

variadas formas de desculpas, como estágios febris da criança, festas de amigos da 

escola e, definitivamente, não permite que a criança esteja na companhia do genitor 

em outras ocasiões que não aquelas prévia e expressamente estipuladas no acordo 

judicial.  

 A intenção de anular a participação do outro genitor no desenvolvimento do 

menor também é demonstrada quando decisões importantes da vida do filho, como 

o rendimento escolar ou mesmo mudança de escola, acompanhamentos médicos ou 

psicológicos e demais deliberações são tomadas única e exclusivamente pelo 

genitor alienador. 

 Não menos importante é o fato de uma mudança repentina de cidade ou 

mesmo de país. A justificativa de que tal modificação atende aos interesses da 
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criança ou adolescente não coaduna com o real interesse do genitor alienador, de 

buscar um meio eficaz para a instalação do distanciamento e esvaziamento da 

relação parental. 

 O genitor alienador, em fase avançada da alienação, acaba por desenvolver 

um gozo pela violência psicológica, e predispõe a aplicá-la com requintes que se 

aperfeiçoam ao longo do tempo. Na obstrução a todo o contato com o filho, a 

alienação assume formas mais graves, como as denúncias falsas de abuso sexual 

contra o genitor alienado, uma vez que, além de ser um ato extremamente lesivo à 

moral e reputação daquele que recebe a falsa denúncia, esta manobra prejudicará 

sobremaneira o desenvolvimento psíquico do filho, acarretando-lhe negativas 

consequências emocionais futuras.  

É a violência mais complicada de ser diagnosticada, devido à sua 
dificuldade de ser comprovada, no nível concreto, por não deixar marcas 
visíveis no corpo, por ser mascarada pela falsa ideia de ser forma de 
educação ou “diálogo”, mas é capaz de deixar marcas profundas na 
personalidade da vítima (BERLINI, 2009, p.49, grifo do autor).  

 

 Nos casos de falsas denúncias de abuso sexual contra o genitor alienado, 

percebe-se com clareza o trabalho incessante do genitor alienador em programar a 

criança com a implantação das denominadas ‘falsas memórias’ incutindo 

insistentemente fatos que não ocorreram. 

 Assevera Trindade (2010) que a síndrome das falsas memórias20 traz em si 

a conotação das memórias fabricadas ou forjadas, no todo ou em parte, na qual 

ocorrem relatos de fatos inverídicos, supostamente esquecidos por muito tempo e 

posteriormente relembrados. Podem ser implantadas por sugestão e consideradas 

verdadeiras e, dessa forma, influenciar o comportamento. 

 A lealdade criada entre o genitor alienador e o filho, faz com que este 

reproduza as falsas memórias, contribuindo para a dificuldade em se aferir a 

veracidade dos fatos e, assim, fomentar a campanha de desmoralização do genitor 

alienado. 

 A psicologia jurídica busca compreender as facetas do genitor alienador, e 

os motivos de o mesmo agir, na maioria das vezes, com tamanha perversidade 

                                                           
20  A síndrome das falsas memórias corresponde ao que Gardner (2002) descrevia como sendo o "fenômeno do 

pensador independente". 
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frente ao outro genitor, utilizando-se da relação parental para tanto. Denise Perissini 

Silva (2009, p.154) afirma ser o genitor alienador uma figura superprotetora, quando 

afirma que este “geralmente coloca-se como vítima de um tratamento injusto e cruel 

por parte do outro genitor, e do qual tenta vingar-se, fazendo crer aos filhos que 

aquele não é merecedor de nenhum afeto”. 

O comportamento alienante, descontrolado, e sem nenhuma proporção com 
os fatos da realidade não nasce com a separação do casal, [...] são 
comportamentos que remetem a uma estrutura psíquica já constituída, 
manifestando-se de forma patológica quando algo sai do seu controle. São 
pais instáveis, controladores, ansiosos, agressivos, com traços paranoicos 
ou, em muitos casos, de uma estrutura perversa. Referidos sintomas podem 
ficar parcialmente controlados, durante parte da vida ou, no caso, do 
casamento, mas eclode com toda a sua negatividade e agressividade ante a 
separação litigiosa. [...] O alienador passa em alguns momentos por uma 
dissociação com a realidade e acredita naquilo que criou sozinho. E o pior, 
faz com que os filhos acreditem, sintam e sofram com algo que não existiu, 
implantando nas crianças as falsas memórias, fazendo com que exprimam 
emoções falsas (SILVA, D. M. P., 2009, p.154). 

  

O genitor alienador confidencia ao filho, com riqueza de detalhes, seus 

sentimentos negativos e as experiências padecidas, mantidas com o genitor 

alienado. Pela condição de imaturidade, própria da idade, a criança absorve todos 

estes ‘falsos traumas’, sentindo-se no dever de proteger seu genitor, assumindo um 

verdadeiro pacto de lealdade para com o mesmo. Além do medo da desaprovação, 

por parte do genitor alienador, a criança ou adolescente sofre inclusive ameaças no 

sentido de ser abandonado ou entregue àquele que tanto repudia. 

Os registros dos ditos e das cenas recalcadas, não elaboradas pelo 
simbólico fazem com que a criança “alienada” repita a história do alienador, 
com ele identificado, que acaba se fechando a qualquer possibilidade de 
manter um vínculo afetivo saudável [...], ou seja, fica muito difícil à criança 
“alienada” ao discurso e desejo de quem a mantém sob o seu controle criar 
laços amorosos, inclusive no futuro, nos quais está presente a libido, a 
pulsão de vida, no oposto de suas vivências junto ao guardião, no qual 
predomina o ódio, rancor, ressentimento e a tentativa de destruir o outro a 
qualquer custo (DUARTE, 2013, p.154, grifos do autor). 

 

Pelo fator repetição, é possível que se consiga persuadir o adulto a se 

“recordar” de fatos e eventos que jamais aconteceram. No entanto, mais grave é 

ainda a possibilidade da introdução da falsa memória em crianças. Estas são mais 

vulneráveis às opiniões e informações a que são submetidas (ULLMANN, 2009). 

Na realidade, existem dois processos: o de modificação de memória e o de 
introdução de memória falsa. No primeiro caso, modificam detalhes de um 
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fato real. No segundo, a introdução de memórias falsas faz crer que uma 
situação que não existiu realmente ocorreu, é baseada em informações 
enganosas. Quando uma pessoa é exposta a informações enganosas ou 
inverídicas sobre o fato, com frequência, passa a possuir memórias 
distorcidas sobre o ocorrido (ULLMANN, 2009, p. 32). 

 

As falsas denúncias afetam diretamente crianças em tenra idade, onde o 

discernimento ainda é reduzido em virtude da formação da personalidade. Essa 

interferência negativa vem se tornando o problema mais grave na alienação 

parental, uma vez que o relato infanto-juvenil durante a entrevista psicológica, 

reveste-se de tamanha fidedignidade, que dificulta sobremaneira distinguir a verdade 

da fantasia.  

Desta forma, a jurisprudência e a doutrina vêm encontrando grande 

dificuldade em verificar, no caso concreto, se as falsas acusações de abuso sexual 

praticadas contra crianças ou adolescentes são verdadeiras ou não passam de 

falsas memórias utilizadas pelo agente alienador como forma de afastar o filho do 

outro genitor. 

 

Estas falsas memórias podem ser provocadas a partir de informações falsas 
que são apresentadas aos sujeitos. O que se denomina de Implantação de 
Falsas Memórias, advém, justamente, da conduta doentia do genitor 
alienador, que começa a fazer com o filho uma verdadeira lavagem 
cerebral, com a finalidade de denegrir a imagem do outro – alienado – e, 
pior ainda, usa a narrativa do infante, acrescentando, maliciosamente, fatos 
não exatamente como estes se sucederam, e ele aos poucos vai se 
convencendo da versão que lhe foi implantada. O alienador passa, então, a 
narrar à criança atitudes do outro genitor que jamais aconteceram ou que 
aconteceram em modo diverso do narrado (GUAZZELLI, 2013, p.192). 

 

Tal desqualificação de um genitor pelo outro, e a verdadeira programação da 

criança em sentido negativo, acaba por influenciar na convivência da criança ou 

adolescente com os parentes do genitor, que experimenta tal repulsa injustificada, 

obstando inclusive o fortalecimento de outros laços sociais importantes para o 

desenvolvimento hígido do menor.  

Não se pode olvidar que um fato fantasioso, contado inúmeras vezes a 

quem não possui o discernimento necessário, torna-se uma verdade quase que 

absoluta. Contudo, não significa dizer que todas as alegações de abuso sejam 

falsas, mas a cautela é essencial para que o genitor acusado injustamente não seja 

condenado pela influência ou despreparo dos profissionais envolvidos no caso.  
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2.1.3 A negligência na relação parental 

 

A negligência pode ser considerada uma das formas mais expressivas de 

violência que acometem crianças e adolescentes diariamente. A gama de 

possibilidades que podem se encaixar neste tipo de abuso revela também a 

dificuldade conceitual experimentada, no tocante à conceituação de atos que 

possam desencadear as condutas praticadas por pais ou responsáveis em desfavor 

de crianças e adolescentes.  

E assim se conceitua: 

 

A negligência ocorre quando os pais ou responsáveis deixam de prover – 
em dispondo de condições para tal – os meios, recursos e cuidados 
necessários ao pleno e sadio desenvolvimento físico e mental de criança ou 
adolescente sob sua guarda e/ou responsabilidade. O abandono pode ser 
considerado uma forma extrema de negligência (OLIVEIRA; FERNANDES, 
2007, p.138).  

 

Este tipo de abuso se aproxima muito do conceito de pobreza, mas de forma 

alguma pode ser relacionada como consequência exclusiva desta. Sem dúvidas, há 

uma ligação direta da negligência com o uso de álcool, drogas e problemas de 

ordem social, mas em geral, é possível caracterizar este tipo de violência como 

abandono dos cuidados necessários ao regular desenvolvimento salutar da criança 

e do adolescente. Apresenta-se na forma de negligência física, quando do não 

fornecimento de alimentação, vestuário e abrigo adequados, ou na forma de 

negligência médica, quando não se fornecem cuidados preventivos médicos ou 

odontológicos para a criança e na forma de negligência emocional, quando furtam 

dos filhos o afeto. 

Não há como mencionar o termo negligência sem perpassar pela temática 

das hipóteses de destituição da autoridade parental.21 Como forma de resolução da 

negligência, a própria legislação civilista se incumbe em prever as hipóteses de 

perda do poder familiar, sendo a negligência entendida como uma das formas de 

abuso da autoridade parental.  

Por óbvio, a institucionalização dessas crianças acaba por ser a medida 

encontrada para salvaguardar os direitos infanto-juvenis violados. Entretanto, o 
                                                           
21 Opta-se pela denominação autoridade parental em detrimento da expressão poder familiar, por este ainda 

retratar resquício do instituto do pátrio poder, fruto da reminiscência romana de poder dos pais sobre os filhos. 
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próprio ato de abrigamento, já é por si só, a própria descaracterização da criança 

enquanto pessoa titular de direitos.  

 
O papel do abrigo, portanto, não pode ser o de tentar encobrir, neutralizar 
as situações de violência vivida pela criança ou pelo adolescente. [...] É 
necessário considerar que, dependendo da etapa de desenvolvimento em 
que ocorreu o episódio da violência, a repercussão, o grau de prejuízo e os 
sintomas são peculiares (FROMER, 2002, p314).  
 
 

A retirada do infante do núcleo familiar é sem dúvidas uma intervenção 

radical, que pode caracterizar uma medida de tratamento da família, como preconiza 

o Estatuto, mas também uma medida preventiva/protetiva, com ações terapêuticas e 

reparadoras.  

Entretanto, para que haja uma destituição que atenda ao melhor interesse 

da criança e do adolescente, é necessário que esta continue como objeto de 

investimento, e seja tratada como possibilidade de rompimento do ciclo de 

reprodução da violência. 

 

2.1.4 A violência física e as marcas do autoritaris mo parental 

 

A cultura da violência física dentro do núcleo intrafamiliar sempre foi 

encarada como um padrão de comportamento socialmente e culturalmente aceito. A 

própria construção histórica da concepção da infância como “menoridade”, e a 

utilização da denominada “pedagogia corretiva”, insere os infantes na condição de 

objetos de direitos, destituídas de necessidades, desejos e direitos.22 

Desta forma, o múnus da autoridade parental deve fomentar o 

desenvolvimento da personalidade da criança e do adolescente. Assim, 

considerando a relação parental como um conjunto de direitos, poderes e deveres 

para com os filhos, e não mais uma mera sujeição, a autoridade parental ganha um 

novo contorno, que visa a promoção necessariamente direcionada ao interesse do 

menor. 
                                                           
22 Na própria literatura, é possível encontrar exemplos de quanto a questão da violência doméstica é algo 

atemporal. No conto Negrinha, de Monteiro Lobato, pode-se perceber como o fino véu que separa a educação, 
disciplina e violência pode ser facilmente rompido. Dona Lúcia, uma senhora de escravos tem, entre eles, uma 
menina, filha de uma escrava morta. A senhora piedosa toma para si a tarefa de criar ‘a pobre órfã’. Além de 
sua própria condição de escrava e criança, portanto, objeto de posse, sem nome, sem subjetividade, sem 
poder algum, Negrinha é ainda objeto de escárnio e de exercício dos impulsos sádicos de sua senhora, até 
sucumbir numa trágica morte psíquica e física (MATTOS, 2002, p.126). 
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Entretanto, em toda a cronologia que envolve os direitos infanto-juvenis, 

percebe-se que desde os tempos romanos, a criança sempre foi considerada 

propriedade dos pais, sem sequer ser vista como sujeitos em desenvolvimento, e 

carecedores de atenção e tratamento especial.  

Para uma melhor compreensão do fenômeno da violência física contra 

crianças e adolescentes, em especial aos atos que envolvem a violência física no 

núcleo intrafamiliar, faz-se necessário pensar de forma primeva no conceito de 

abuso físico: 

Por violência física entende-se a agressão dirigida ao corpo da vítima, a fim 
de lhe causar dano (empurrões, socos, pontapés, mordidas, 
estrangulamento, cortes, facadas, alvejamento e tiros), utilizando-se para 
isto, do próprio corpo ou de instrumentos específicos para este fim 
(BRAGHINI, 2000, p.51). 

 

Não se pode olvidar acerca da dificuldade em se combater a violência 

doméstica no Brasil, diante da complexidade do diagnóstico, bem como na 

dificuldade em se adentrar numa esfera que é essencialmente privada, como a 

família. Alguns pais, por sua vez, defendem que o castigo físico é forma de educar, 

ao considerarem que as agressões físicas e psicológicas constituem uma faculdade 

a eles concedida pela autoridade parental.  

Casos recentes no jornalismo policial apontaram a gravidade da incidência 

da violência doméstica no núcleo intrafamiliar, e histórias da crônica policial 

brasileira apontam a incidência cruel deste tipo de violência.23 Entretanto, tais 

notícias servem apenas para a elucidação por amostragem, uma vez que 

rotineiramente crianças são abusadas, espancadas e violentadas, muitas vezes por 

seus pais ou cuidadores, sem que haja um controle eficaz.24 

Não obstante os avanços decorrentes da Constituição e do Estatuto, no 

sentido de garantir o direito da criança e do adolescente ao respeito, à dignidade, à 

integridade física, psíquica e moral, bem como de colocá-los a salvo de qualquer 

tratamento desumano ou violento, constata-se que tais avanços não foram capazes 

de romper com uma cultura que admite o uso da correção físico-pedagógica. E isto 
                                                           
23  Para fins de elucidação, cita-se aqui o caso de Lucélia Rodrigues (12 anos), torturada com alicates e ferro de 

passar roupa, amarrada e amordaçada por uma empresária responsável pela educação da menina, 
denunciada em 2008; Disponível em: http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/10/presa-por-torturar-garota-e-
transferida-para-o-regime-semiaberto-em-goias.html. Acesso em: 17 maio. 2018. 
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não ocorreu porque o Estado em seu papel não propiciou os meios para que a 

sociedade se adequasse às mudanças.  

Sob o prisma jurídico, a remanescência desta cultura, por vezes, ainda era 

admitida e tolerada sob o argumento de que se tratava do uso da violência 

"moderada". Vale dizer, que a ordem jurídica tece, de forma implícita, a tênue 

distinção entre a violência "moderada" e "imoderada", dispondo censura explícita tão 

somente quando da ocorrência dessa última modalidade de violência (MOREIRA; 

TREVIZANI, 2013, p.39-58). 

Não há dúvidas de que crianças e adolescentes são diariamente submetidas 

a uma cultura violenta, silenciados pela condição de incapacidade e dependência. À 

medida que pesquisas da área de saúde verificam o quanto vem se elevando os 

índices de morbidade e mortalidade em consequência de atos que envolvem 

violência física contra os infantes, desperta-se cada vez mais uma grande 

preocupação e conscientização pela gravidade do problema25. 

Com o intento de proibir os castigos físicos às crianças e aos adolescentes 

pelos pais ou responsáveis, foi promulgada em 2014 a Lei nº 13.010, conhecida 

como Lei Menino Bernardo26, que trouxe a possibilidade real de modificação cultural 

na educação infanto-juvenil. Orientada pela vertente preventiva e pedagógica, a lei 

veda o uso da violência contra criança ou adolescente, ainda que sob a alegação de 

propósitos educativos. 

O enfrentamento da violação da integridade física de crianças e 

adolescentes deve, sem dúvidas, juntar-se necessariamente a uma agenda global 

de promoção dos direitos humanos, em busca de atenção jurídica e social neste 

sentido. Muito mais do que proteger estes direitos, deve-se buscar uma verdadeira 

promoção, com destaque para a cessação da polarização de relação de poder e 

força entre o adulto e a criança.  

 

                                                           
25

 O site do Ministério dos Direitos Humanos aponta que em 2017, segundo dados do Disque 100, que é um 
serviço de atendimento telefônico gratuito para receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, 
que funciona 24 horas todos os dias da semana e atende todo o território nacional, foram registradas 6.489 
denúncias de violência física contra crianças e adolescentes, no Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/dados-disque-100/balanco-geral-2011-a-2017-
criancas-e-adolescentes.xls/ view. Acesso em: 02 julho. 2018. 

26 A Lei 13.010/2014 foi inspirada após a notícia do assassinato do menino Bernardo Uglione Boldrini (11 anos), 
morto por sua madrasta com o auxílio de dois irmãos amigos desta e com a suposta anuência do pai do 
menino, em 2014. ZERO HORA. [Site institucional]. Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br. Acesso em: 3 julho. 
2018. 
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2.1.5 As faces da violência institucional 

 

Em se tratando de políticas públicas no combate e repressão da violência, é 

notório o crescimento de campanhas que incentivam as denúncias de suspeita ou 

maus-tratos contra crianças e adolescentes.  

Entretanto, não se pode olvidar que o Estado, em real descumprimento dos 

preceitos constitucionais de proteção infanto-juvenil, acaba por ser o primeiro a não 

priorizar os direitos garantidos pela legislação especial, no momento em que não 

fornece subsídios para uma formação continuada e treinamento dos profissionais da 

rede de serviços de referência – profissionais da saúde, da educação, Conselhos 

Tutelares e polícia investigativa.  

Seja pelo desconhecimento de como proceder, seja pelo receio de se fazer 

a denúncia, a maioria dos casos de maus-tratos cometidos em desfavor de crianças 

e adolescentes, somente chegam ao conhecimento das autoridades competentes 

pela severidade dos atos que muitas vezes beira ao extremo.  

Além de ser vítima direta de um ato violento27, e sofrer danos físicos e 

psíquicos decorrentes do abuso, as vítimas são submetidas a um sistema de justiça 

hostil, que as colocam novamente na condição de objetos de direitos, com 

intervenções impróprias.  

O relato continuado a diversos órgãos, e as lembranças dos traumas 

sofridos, somados muitas vezes a ambientes inadequados, culminam na 

denominada revitimização surgindo, portanto, uma nova denominação da violência, 

tão prejudicial quanto às demais: a violência institucional. 

A violência institucional pode ser compreendida como uma omissão ou 

negligência por parte do Estado, no tocante à insuficiência de programas e serviços 

que garantam os direitos sociais e a própria dignidade humana do indivíduo. A 

negligência, por si só, pode ser experimentada sob várias óticas, perpassando pela 

                                                           
27 A vitimização primária pode ser entendida como aquela provocada pelo cometimento do crime, pela conduta 

violadora dos direitos da vítima, que varia desde os danos físicos e psicológicos, propriamente ditos, bem 
como a extensão deste dano e suas consequências por toda a vida. Neste sentido, a vitimização primária está 
relacionada diretamente ao contato da vítima com a infração e com o agressor (PENTEADO FILHO, 2012, 
p.124).   
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omissão quanto aos direitos de idosos, mulheres e da própria população infanto-

juvenil.  

Nos casos que envolvem crianças e adolescentes, esse tipo de violência 

pode ser vislumbrado no próprio sistema de justiça, com a falta de cadência dos 

órgãos responsáveis pela garantia da integridade nas denúncias de abuso sexual, e 

até mesmo no despreparo de perícias psicossociais nos casos que envolvem a 

alienação parental.  

Além disso, pode ser igualmente vislumbrado na ausência de políticas 

públicas de abrigamento, seja no sistema socioeducativo, com a incidência da 

violência policial, seja no acolhimento de crianças e adolescentes em creches 

quando estas são vítimas de violência, ante a ausência de investimento e 

acompanhamento, o que inevitavelmente geraria uma segunda forma de vitimização. 

A Lei nº 13.431/2017, que trata do depoimento especial e da escuta 

especializada, trouxe em seu bojo pela primeira vez, a conceituação do que seria a 

violência institucional, mesmo sendo este um tipo de violência há muito praticada, 

diante a ausência de articulação e políticas públicas.  

Art. 4º. Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas 
criminosas, são formas de violência: 

[...] 

IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição 
pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização (BRASIL, 
2017). 

 

Assim, a expressão revitimização passou a compor o arcabouço legislativo, 

e tornou-se o principal argumento de defesa para a humanização dos depoimentos 

da população infanto-juvenil, vítimas de quaisquer tipos de violência. 

A omissão do Estado por si só, já acarreta uma revitimização, no momento 

em que não proporciona aquilo que é de direito da criança, ou seja, sua proteção. 

Além disso, a revitimização também pode ser vista pelo desempenho dos papéis do 

Estado-Polícia e do Estado-Juiz, no momento em que reduzem os infantes a meras 

fontes de informação, o que equivale a transformar um processo de reparação de 

direitos violados em um processo de persecução penal, tão somente (SANTOS, 

2012, p.69). 
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O atual sistema de garantias de direitos nunca se consolidou diante das 

falhas do sistema de justiça. A promulgação da Lei nº 13.431/2017 buscou, dentre 

outras atribuições, minimizar o impacto da violência institucional, normatizando o 

procedimento de entrevista perante a autoridade policial ou judiciária.  

Por óbvio, a lei não colocou fim na discussão a respeito das reais vantagens 

ou desvantagens para os infantes, no tocante ao (re)viver o ato violento durante o 

depoimento. Entretanto, trouxe em seu bojo mecanismos para a reflexão de uma 

oitiva diferenciada, capaz de integrar toda a rede de proteção já existente, 

possibilitando ações concretas para a mudança de paradigmas de um procedimento 

tradicional, claramente revitimizador, para um sistema humanizado, com uma escuta 

capacitada e protegida.  

 

2.2 Atenção à criança e ao adolescente no judiciári o: as práticas tradicionais e 

intervenções revitimizantes 

 

O regramento processual brasileiro cível e penal, a fim de realizar o exame 

dos fatos, vale-se da prova documental, testemunhal e pericial, bem como todos os 

meios probatórios admitidos por lei. Independentemente de sua forma de expressão, 

toda e qualquer forma de violência causa indignação, e requer a intervenção 

necessária para seu banimento. Denuncia uma estrutura social ou familiar 

insatisfatória, decorrente, na maioria das vezes, da perda de referências e valores 

estruturais.  

Especialmente no núcleo familiar, a ambivalência de vínculos entre vítimas e 

agressores, e a própria legitimação do segredo, trazem sérias consequências aos 

sujeitos nela envolvidos.  

Assim, tendo em vista a análise a ser feita no presente estudo, relacionada 

ao depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar, 

buscar-se-á uma breve análise da sistemática processual civil, para os casos de 

alienação parental e as falsas denúncias de abuso, e da sistemática processual 

penal, para os casos de violência sexual consumada, em atenção às práticas 

tradicionais que revitimizam a criança ou o adolescente. 
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2.2.1 O tortuoso trajeto da violência psicológica: a subjetividade da alienação 

parental 

 

O sistema de análise das provas, adotado pelo Código de Processo Civil 

Brasileiro, insere-se no denominado “livre convencimento”, de modo que o 

Magistrado, ao proferir sentença, atém-se aos fatos, circunstâncias e motivos que 

lhe levaram à persuasão racional (THEODORO JÚNIOR, 2010). 

Os casos que envolvem atos de alienação parental, ainda que a Lei 

12.318/2010 tenha sistematizado prazos e prerrogativas para a tramitação 

processual, não retratam a realidade do Judiciário, e não se mostram condizentes 

com o previsto em lei. 

Nos processos judiciais que têm como causa pedir a cessação ou prevenção 

dos atos de alienação, regidos pela Lei 12.318/2010, o Juiz, se necessário, 

determinará perícia psicológica ou biopsicossocial28. Trata-se de uma análise 

aprofundada do contexto por uma equipe multidisciplinar, incluindo aspectos 

conscientes e inconscientes das partes envolvidas.  

A constatação da violência física e da violência sexual, na maioria das 

vezes, é revelada através de sinais objetivos, o que não ocorre com a violência 

psicológica como é o caso da alienação parental, exatamente por residir nesta uma 

dimensão muito particular, variável e subjetiva. Além disso, é importante frisar que a 

ausência de sintomas físicos, não pode ser tomada como evidência da não 

ocorrência de uma situação de violência (ALBERTO, 2006).  

Certamente, é dever dos pais enfrentar a dissolução do vínculo, sem que se 

percam os laços estruturais da relação parental. Entretanto, pela forte pressão 

                                                           
28 A Lei n. 12.318/2010 não estabeleceu critérios distintivos para a determinação de perícia psicológica ou 

biopsicossocial. A perícia psicológica [...] consiste em um exame que se caracteriza pela investigação e 
análise de fatos e pessoas, enfocando-se os aspectos subjetivos das relações entre as pessoas, 
estabelecendo-se uma correlação de causa e efeito das circunstâncias e buscando-se a motivação consciente 
(e inconsciente) para a dinâmica familiar do casal e dos filhos. Através dessa investigação o perito psicólogo 
poderá apurar, com muito mais precisão, a responsabilidade de cada um dos membros da família pelo estado 
das relações e sugerir ao juiz a melhor solução para garantir o equilíbrio emocional de todos, resguardando-
se os direitos fundamentais das crianças e adolescentes envolvidos no litígio (SILVA, D. M. P., 2009, p. 04). 
Já o estudo realizado pelo assistente social, por sua vez, é realizado in loco, consistindo na coleta de dados 
acerca do cotidiano do menor e de seus pais, tanto para constatar o suprimento ou não das necessidades 
infanto-juvenis, como para averiguar a dinâmica da relação entre os genitores. Através de visitas domiciliares 
e entrevistas, por exemplo, o assistente social busca, após a coleta, interpretar estes dados confrontando-os 
com o referencial teórico que faz parte de sua formação (PIZZOL, 2003). 
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emocional sofrida por ambos os consortes, o processo dialógico cede espaço a um 

ambiente familiar desestruturado, atingindo em especial os filhos que, de 

coadjuvantes neste processo de ruptura dos pais, passam a ocupar o papel de 

principal vítima do manuseio psicológico, e até abusivo, de um dos genitores, 

culminando na denominada alienação parental.  

O depoimento especial, tema que será pormenorizadamente tratado no 

decorrer deste trabalho, não se confunde com a perícia psíquica/psiquiátrica.  

Para o uso das ações civis, basta a demonstração da violação dos direitos 

civis de crianças e adolescentes, independente de eventuais situações de risco que 

legitimam, ainda, as ações e/ou medidas protetivas de natureza administrativa. O 

art. 4º da Lei 12.318/2010 prevê que, havendo indícios de alienação parental, a 

requerimento ou de oficio, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou 

incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária e o juiz determinará com 

urgência as medidas cabíveis para preservar a integridade psicológica da criança ou 

adolescente e assegurar o convívio com o genitor ou viabilizar a reaproximação, se 

for o caso (BRASIL, 2010).  

Na atual sistemática processual civil, no que tange aos processos que 

envolvem alienação parental, ao primeiro sinal de violência psicológica, o Juiz 

determina a designação de perícia psicossocial, a fim de obter provas sobre os fatos 

narrados na inicial.  

Sendo a alienação um verdadeiro jogo de manipulações, todas as tentativas 

para se chegar ao intento de ver esvaziada a relação parental são utilizadas pelo 

genitor alienador, inclusive a alegação da prática de abuso sexual. Tal fato, sem 

sombra de dúvidas, gera um grande dilema já que o Juiz, num primeiro momento, 

não consegue identificar a existência ou não dos episódios denunciados, seja a 

prática da alienação ou uma falsa denúncia de um abuso não experimentado29.  

Entretanto, o próprio genitor alienador se beneficia da morosidade da justiça, 

bem como do despreparo dos agentes públicos envolvidos. Os procedimentos são 

demorados e durante todo este período, muitos juízes despacham no sentido de 

                                                           
29

 O legislador previu que, até que se prove a veracidade dos fatos acusados, se mantenha a convivência entre o 
genitor acusado e a criança, devendo sempre priorizar o melhor interesse do menor, e por isso poderá fixar 
período de convivência assistida, para evitar maior dano, caso as acusações venham a ser verídicas. A 
separação total entre o acusado e o menor deve ser a última alternativa. 
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cessação da convivência entre o genitor acusado e o filho. O mais doloroso é que o 

resultado da série de avaliações, testes e entrevistas que se sucedem, que muitas 

vezes duram anos, acabam com resultados inconclusivos.  

Consoante Denise Maria Perissini Silva (2009, p.43), a perícia nestes casos 

utiliza-se de três momentos, iniciando-se pelo estudo, reflexão diagnóstica e laudo, 

em que há a exposição formal do estudo diagnóstico da situação e parecer técnico. 

A importância da perícia na fase inicial, em que se vislumbram os primeiros indícios 

dos atos de alienação é nítida, uma vez que oferece ao juiz subsídios técnicos para 

que haja uma coerente aplicação das formas preventivas ou repressivas ditadas 

pela lei, ou outras mais apropriadas. 

O laudo pericial, que deverá ser juntado no prazo de 90 dias (com uma 

prorrogação justificada), assim se situa:  

[...] terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, conforme 
o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame 
de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da 
separação, cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos 
envolvidos e exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta 
acerca de eventual acusação contra genitor (BRASIL, 2010a, artigo 5º, § 
1º). 

 

Por exigência legal, o parágrafo 2º, do art. 5º da Lei 12.318/2010 ressalta 

que a perícia deverá ser realizada por profissional ou equipe multidisciplinar 

habilitados, com aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para 

diagnosticar atos de alienação parental, cuja função primordial é a realização de 

entrevistas e dinâmicas, bem como diligências, no intuito de descrever, com riqueza 

de detalhes, possíveis atos de alienação ocorridos na relação triangular paterno-

materno-filial. 

 

 A importância da perícia psicológica fundamenta-se na possibilidade de 
verificar qual a dinâmica familiar e as interações entre os membros daquela 
família. A análise psicológica realizada, pelo processo de psicodiagnóstico 
(que inclui entrevistas, leitura dos autos, observação e testes psicológicos), 
tem por objetivo trazer aos autos elementos que auxiliem o magistrado na 
decisão (FIORELLI; MANGINI, 2010, p.290). 

 

Desta forma, a prova pericial traz para o processo a averiguação da 

dinâmica familiar, e as interações entre os membros da família. Nos casos em que é 

possível detectar-se atos de alienação parental, tendo em vista a subjetividade da 

prática, a perícia tem o condão de trazer para o processo a realidade psicológica dos 
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agentes envolvidos, levando ao Magistrado os conhecimentos técnicos para o 

julgamento da lide.  

Conforme o entendimento de Denise Maria Perissini Silva não deve a perícia 

assumir a função de valorar, julgar ou rotular as questões que lhe são trazidas, não 

sendo seu papel o de emitir juízos de valor, usurpando as funções judicantes. Deve 

limitar-se a tão somente descrever e analisar os aspectos psicológicos envolvidos na 

questão (SILVA, 2009, p.154). 

É importante ressaltar que a perícia deve ter como máxima a imparcialidade. 

Além disso, para os casos em que há relatos de abuso sexual, mister se faz a oitiva 

do genitor, supostamente acusado, antes mesmo da elaboração do laudo, para que 

não haja o afastamento compulsório e imediato, sem que antes se possa averiguar a 

veracidade dos fatos apontados pelo genitor que o acusa. Terminadas as operações 

de averiguação e coletas das informações e documentos necessários, é chegado o 

momento de elaboração do laudo pericial, onde o perito nele resume tudo quanto 

pôde observar durante as entrevistas.  

As avaliações da criança envolvida num processo de alienação parental 

devem ser as mais descritivas possíveis. Na avaliação da criança, entretanto, não se 

pode descuidar do fator sugestão. Isso porque a criança, a depender do grau de 

alienação sofrida, pode ser confundida pelo genitor alienador, e acabar crendo em 

situações jamais vividas. 

O papel do psicólogo forense não é decidir pelo Juiz. Entretanto, suas 

recomendações possuem grande valia e peso nas decisões judiciais. Por ser este o 

único momento em que a criança é ouvida, o Juiz poderá ficar adstrito apenas ao 

conteúdo pericial, podendo formar seu convencimento apenas com o depoimento 

realizado fora da audiência. 

Realizado o panorama, percebe-se claramente a celeuma por que passam 

os indivíduos que experimentam a alienação parental. Processos demorados, com 

perícias longas e muitas vezes inconclusivas, ou mesmo que deixam transparecer 

situações que de fato nunca ocorreram. Aí se encontra o grande mal da alienação: a 

morosidade e o despreparo, que culminam num processo de esvaziamento que 

nunca mais se refaz. 
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Desta forma, conforme será demonstrado no curso do presente trabalho, a 

Lei 13.431/2017 trouxe a palavra da vítima como objeto de tutela cautelar de 

antecipação de provas, ou durante a audiência de instrução e julgamento no 

processo judicial, caso não tenha sido produzida anteriormente.  

Nos casos de relatos falsos de abuso sexual, a importância do depoimento 

especial se mostra patente, tendo em vista que, pelas técnicas empregadas pelos 

profissionais, a criança deixa transparecer o denominado fenômeno do “pensador 

independente”, ou seja, de que a alienação foi capaz de criar uma situação 

fantasiosa com o genitor, que jamais aconteceu. 

Para que o Magistrado não se atenha apenas ao laudo psicológico ou 

biopsicossocial, foi proposta a aplicação do denominado “Depoimento Especial”, 

retratando a possibilidade de oitiva da criança ou adolescente, em recinto especial 

diverso da sala de audiência, onde um profissional capacitado (psicólogo ou 

assistente social) conduz o depoimento do infante, sendo todo o procedimento 

acompanhado pelo Magistrado, Promotor, Advogados e partes, que a tudo 

acompanham em tempo real, objetivando a redução de danos psíquicos 

ocasionados pela atuação do sistema legal. 

A inovação da presente proposta é justamente a possibilidade de aplicação 

desta espécie de depoimento em recinto especial, nos casos que envolvem atos de 

violência psicológica em desfavor de crianças e adolescentes, a fim de que seja 

aferida pelo próprio Magistrado, com o auxílio de um psicólogo, a veracidade das 

alegações de possível abuso sexual e abuso psicológico, e principalmente o grau de 

violência em que o menor encontra-se inserido, até mesmo para que a decisão 

judicial seja no sentido de proteger o infante, e restaurar sua dignidade e 

integridade.  

Através da atuação competente de psicólogos e assistentes sociais com a 

adoção do Depoimento Especial, buscar-se-á não a realização de um interrogatório, 

mas uma intervenção não revitimizante em prol do relato mais próximo à realidade 

fática ocorrida, além de ser um procedimento que trará ao Magistrado elementos de 

prova mais eficientes e mais fidedignos, que são fundamentais para a 

responsabilização do genitor alienador. 
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2.2.2 Sistemática processual penal: a tramitação do s processos envolvendo a 

violência sexual 

 

As relações que envolvem o abuso sexual traduzem uma ordem ligada ao 

excesso de poder na relação parental, em verdadeira transgressão a uma ordem 

estabelecida de dever de cuidado. Na maioria das vezes, provoca no infante uma 

confusão da imagem parental, no tocante à figura de proteção, em detrimento à 

figura de alguém que viola sua individualidade.  

Em síntese, o abuso sexual deve ser entendido como uma situação de 
ultrapassagem (além, excessiva) de limites: de direitos humanos, legais, de 
poder, de papéis, do nível de desenvolvimento da vítima, do que esta sabe 
e compreende, do que o abusado pode consentir fazer e viver, de regras 
sociais e familiares e de tabus. E as situações de abuso infringem maus-
tratos às vítimas (FALEIROS, 2000, p. 15).  

 

O modelo de proteção judicial, que atualmente vigora no ordenamento 

jurídico brasileiro, teve sua origem na Constituição da República, cumulada com as 

diretrizes das declarações de direitos, com especial atenção na proteção ao 

indivíduo contra os abusos e poder parental arbitrários, garantindo apenas sanções 

adstritas à legalidade, numa perspectiva garantista, voltada aos fundamentos dos 

direitos de crianças e de adolescentes. Em relação ao ofensor, o sistema jurídico 

centra suas atenções.  

 

O direito e o processo penal têm por objetivo precípuo a garantia da liberdade do 
cidadão contra o arbítrio e a intromissão inquisitiva, a defesa dos mais fracos com 
regras iguais para todos, o respeito à dignidade da pessoa humana e, em 
consequência, também à sua verdade perante a maioria. Se o direito penal está 
baseado em garantias tanto relativas à pena, como também à descrição de condutas 
como criminosas, o processo penal baseia-se na garantia de uma jurisdicionalidade 
estrita, vale dizer, no modo como o juiz exerce o juízo cognitivo para declarar 
alguém responsável por um delito (FERRAJOLI, 1995, p. 543). 

 

O percurso da denúncia30 inicia-se pela notificação ao Conselho Tutelar31, 

órgão instituído pelo artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem 

como função primeva a apuração da veracidade, identificação da violência e 

implementação de medidas necessárias, a fim de promover a proteção dos infantes 

                                                           
30 O termo denúncia aqui empregado, foi utilizado como sinônimo dos atos de comunicação do evento violento, 

não se confundindo com a denúncia do órgão ministerial. 
31 O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 

pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei (BRASIL, 1990). 
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em estado de vulnerabilidade. Além disso, outra importante função resume-se ao 

acompanhamento sistemático ao grupo familiar desestruturado.  

Em cada Município, é obrigatória a existência de, no mínimo, um Conselho 

Tutelar, não sendo, portanto, uma entidade alternativa, mas sim um dos mais 

importantes órgãos do Sistema de Proteção dos direitos da criança e do 

adolescente.32 

Nos casos em que se vislumbram episódios de negligência, violência física 

ou abusos sexuais, os conselheiros tutelares utilizam-se das prerrogativas 

conferidas pelo ECA, no sentido de encaminhar crianças e adolescentes a serviços 

médicos e psicológicos, retirá-los da família natural em caso de suspeita ou violência 

efetiva, e encaminhá-los às instituições de acolhimento.  

Os pais ou os responsáveis têm a obrigação legal de registrar o Boletim de 

Ocorrência (BO). Se forem suspeitos da violência, o Conselho Tutelar assume a 

responsabilidade de denúncia. Com o BO, a criança ou o adolescente será enviado 

ao Instituto Médico Legal (IML) para realização do corpo de delito e coleta de 

material, que também poderá ser feita no atendimento do serviço de saúde, por 

médico capacitado. O laudo do IML é um documento elaborado para fazer prova no 

processo penal. Em alguns locais, é possível que um perito do IML vá à unidade de 

saúde fazer o exame. Essas diferentes situações dependem da articulação que foi 

realizada na rede de saúde e de proteção social para evitar a revitimização das 

crianças e dos adolescentes no deslocamento para outros serviços (SANTOS, 2012, 

p. 52).  

As notificações são então encaminhadas à autoridade policial, que 

procederá à apuração da denúncia, prosseguindo com a oitiva da criança ou do 

adolescente abusados e de testemunhas. Em sequência, após a redação de um 

relatório final confeccionado pelo Delegado de Polícia, aquele é encaminhado ao 

Ministério Público que, avaliando o caso, oferece a denúncia e qualifica o crime, que 

segue para a Vara Criminal da Justiça comum.  

No processo penal, na fase judicial, o processo se inicia pelo recebimento 

da denúncia, oferecida pelo Promotor de Justiça, baseada sempre nas informações 
                                                           
32 Por mais precárias que sejam as condições do Município, é inaceitável a não implantação do Conselho 

Tutelar. De qualquer forma, é importante ressaltar que caso não haja Conselho Tutelar no Município, a 
denúncia pode ser feita na vara da Infância e da Juventude ou na delegacia de polícia mais próxima do local 
da ocorrência.  



73 

policiais – inquérito -, ou outras peças de informação suficientes para a admissão da 

acusação. Recebida a denúncia, o Juiz designa uma data para a oitiva do acusado, 

a fim de dar início à fase do interrogatório. O réu, por sua vez, acompanhado de 

procurador, será inquirido sobre a ocorrência ou não dos fatos, em especial atenção 

ao princípio do contraditório e ampla defesa.  

Após o interrogatório, o acusado poderá apresentar defesa, tendo como ato 

seguinte a designação de assentada para a oitiva das testemunhas e da vítima.  Por 

óbvio, as declarações da vítima têm especial importância, em especial nos delitos 

contra a liberdade sexual, constituindo meio de prova, não obstante a dispensa do 

compromisso legal.  

 

Se houver necessidade, ao término da oitiva das testemunhas e da vítima, 
as partes poderão requerer diligências em 24 horas. Ultrapassado o prazo, 
com o encerramento da instrução, devem ser apresentadas pela acusação 
e defesa as alegações finais, peça processual em que, pelo exame das 
provas produzidas, requerem a procedência total ou parcial ou 
improcedência da denúncia oferecida. Apresentadas as alegações, os autos 
do processo irão conclusos para julgamento, no prazo de cinco dias 
(DOBKE, 2001, p.45). 

 

Assim, as declarações do ofendido são igualmente consideradas como as 

demais provas do processo, sendo analisadas em cotejo com a totalidade do 

conjunto probatório, incluindo aqui a prova pericial psicossocial, face à inexistência 

de hierarquia de provas para a formação do convencimento do Juiz. Nesse contexto, 

a criança vítima da violência intrafamiliar não tem legitimidade para atuar no 

processo penal como sujeito processual, tendo sua participação restrita como vítima. 

 

O magistrado dispõe de um largo poder de apreciação, podendo não só 
rejeitar o pedido porque ele está convicto que já tem elementos suficientes 
de informação, ou porque entende preferível que a criança seja ouvida por 
assistentes sociais ou mesmo mediante perícia levada a efeito por médicos 
e psicólogos (OLIVEIRA LEITE, 2000, p.30). 

 

Vale ressaltar que para a tomada do depoimento da criança ou adolescente, 

vítimas ou testemunhas de violência, não existiam normas ou procedimentos 

específicos que considerassem suas condições peculiares, até o advento da Lei nº 

13.431/17.  

É de crucial importância comunicar-se ao nível real de desenvolvimento 
cognitivo, intelectual, psicossocial e psicossexual da criança. Nós 
precisamos levar em conta que as crianças pequenas podem responder às 
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perguntas sobre fatos objetivos no contexto dos aspectos de 
relacionamento com o entrevistador. Dessa forma, uma criança pode 
facilmente nos dizer aquilo que ela pensa que queremos ouvir (FURNISS, 
1993, p.197). 

 

Durante a inquirição processual, antes do advento da Lei nº 13.431/17, a 

vítima infante prestava seu depoimento na presença do advogado constituído pelo 

representante legal do acusado, o que gerava constrangimento, para além do que já 

era esperado durante a assentada, na presença do juiz e do Promotor de Justiça.  

As inquirições não denotavam qualquer estabelecimento de grau de confiança entre 

as partes, e geravam verdadeiro desconforto para o vitimizado, com perguntas 

diretas, e com intervenções que sugeriam o descrédito quanto aos fatos relatados.  

Diante desta exposição, observa-se que uma tomada de depoimento de 

declarações equivocadas, ou com falhas, além da possibilidade de causar dano aos 

infantes, às vezes maiores que os danos causados pelo próprio abuso, implica num 

relato sem conteúdo e de difícil aproveitamento como prova para fins de elucidação 

dos fatos.  

No decorrer da instrução processual, a vítima submetia-se a diversas 

situações que novamente a envergonhava e humilhava, repetindo e descrevendo 

reiteradas vezes os fatos, em função do princípio do contraditório e da ampla defesa, 

tornando o percurso da criança ou adolescente vítima, num tortuoso sistema de 

violência institucionalizada.  

O exame pericial se constitui um dos principais alicerces do processo penal. 

E é esta fase, uma das mais delicadas pelas quais passa a vítima, ante o 

despreparo dos profissionais envolvidos, que baseiam os laudos na materialidade 

dos fatos, sem levar em conta os aspectos emocionais e psicológicos das vítimas. 

Assim como ocorre na sistemática processual civil, o sistema de apreciação 

de provas no processo penal também é o do livre convencimento motivado. 

Consoante previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal33, ao julgador é 

garantida a liberdade na aferição das provas, obrigando-o, entretanto, a fundamentar 

as razões de seu entendimento, devendo a decisão resultar de uma operação lógica, 

                                                           
33 Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não 

podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008; 
BRASIL, 1940). 
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baseada em elementos de convicção angariados ao processo34 (AVENA, 2011, 

p.474). 

Ademais, a Lei n° 11.690 de 2008 trouxe uma relevante inovação à disciplina 

da prova testemunhal, descrita no artigo 217, in verbis:  

 

Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, 
ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que 
prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência 
e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, 
prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.  
Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput 
deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a 
determinaram (BRASIL, 2008). 

 

Não obstante a indigitada alteração legislativa, não há no sistema legal 

pátrio qualquer diferenciação no que diz respeito ao tratamento de inquirição de 

crianças e adolescentes, sejam elas vítimas ou testemunhas em processos judiciais. 

É o que explica Cezar (2007, p.51): 

 

Embora, em atenção ao que dispõe a Constituição Federal e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente quando da ocorrência de abuso sexual, a 
intervenção judicial devesse priorizar a proteção da criança, seja tomando 
medidas que impeçam a continuação do abuso, seja para viabilizar uma 
intervenção técnica adequada que a ajude a enfrentar mais tranquilamente 
o problema, a verdade é que a justiça penal permanece – e aqui a fase 
policial é integrante – quase que em sua integralidade, agindo unicamente 
na investigação dos fatos e na busca da responsabilização do abusador. 
Esta circunstância retira qualidade e efetividade do sistema de justiça, 
mormente porque em razão de um operar inadequado, ora tratando-se 
criança com insensibilidade, ora desconsiderando-se sua condição de 
pessoa em desenvolvimento, que está atormentada e confusa, se permite 
sua revitimização.  
 

Importante ressaltar que a constatação da violência intrafamiliar, em especial 

no tocante aos abusos de difícil detecção, como o sexual e o psicológico, é o fato de 

serem praticados em segredo, sem testemunhas, e como muitas vezes há 

dificuldades em se encontrar evidências físicas, a palavra da vítima é o único 

elemento de prova existente. 

Observa-se, com a sistemática legislativa vigente, verdadeiro descaso no 

tocante à colheita de depoimento dos infantes. Na maioria das vezes, o que se 

observa são indagações diretas sobre o que lhes aconteceu, sem qualquer 

                                                           
34  Por certo, tais fundamentos não podem ser baseados exclusivamente nas provas obtidas na fase extrajudicial, 

com raras exceções das medidas consideradas urgentes. 
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conhecimento da linguagem usada pelo infante, para designar as partes do corpo e 

os atos sexuais, impedindo um discurso coerente, e consequentemente, a 

elucidação dos fatos.  

 

Também os espaços físicos das salas de audiência não são projetados para 
deixarem crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, tranquilos, à 
vontade para falarem dos fatos ocorridos, das suas tristezas, sofrimentos e 
queixas, pois além de serem ambientes formais e frios, são projetados de 
maneira a criar uma subserviência entre a autoridade estatal e a 
testemunha. Além disso, guardam em seu interior diversas pessoas que 
necessitam participar daquele ato, todas elas estranhas e quase que 
sempre inamistosas a figura do depoente. Tais condições de funcionamento 
das audiências, presentes quase que na integralidade do sistema forense 
nacional, determinam que não raras vezes as crianças e os adolescentes 
nada falem, muitas vezes chorem, fiquem tensas, amedrontadas e, 
portanto, emocionalmente impedidas de apresentarem um relato 
minimamente lógico e aceitável. Todas essas circunstâncias inviabilizam a 
responsabilização do abusador, ante a fragilidade da prova produzida 
(CEZAR, 2007, p.19). 

 

Todos os casos de violência intrafamiliar, que perpassam ao longo do 

caminho entre a denúncia até a judicialização por meio da instauração de processos, 

são encaminhados para a realização de estudos técnicos psicossociais, sendo estes 

profissionais os responsáveis pelas intervenções em todas as fases que se fizerem 

necessárias.  

Sobre a revitimização secundária, pode-se citar as reiteradas intimações, 

esperas em corredores – muitas vezes dividindo espaço com o agressor -, a 

submissão a excessivos exames periciais, morosidade nos processos e ausência de 

ações coordenadas entre os órgãos de investigação e o próprio Poder Judiciário.  

Em suma, todas as ações para a investigação das denúncias não 

expressam ações de cuidado, que deveriam ter prioritariamente as instituições que 

dela se ocupam. Inserir as vítimas em condições de verdadeiras protagonistas, 

garante, sem dúvidas, a proteção de suas necessidades e interesses.  

 

2.3 A trajetória do abuso: os (des)caminhos entre a  denúncia e a proteção 

 

A Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 24 de Setembro 

de 1990, introduziram na cultura jurídica brasileira um novo paradigma inspirado 
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pela concepção da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, em condição 

peculiar de desenvolvimento.  

As crianças e os adolescentes são considerados sujeitos de direitos, 

garantia constitucional prevista no artigo 227 da Constituição da República de 1988 

e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que significa assegurar 

prioritariamente a efetivação de políticas públicas que estimulem positivamente o 

seu desenvolvimento e os ponha a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório, degradante ou constrangedor (BRASIL, 1998). 

Este novo paradigma fomentou a doutrina da proteção integral, e consagrou 

uma lógica e uma principiologia próprias, voltadas a assegurar a prevalência e a 

primazia do interesse superior da criança e do adolescente.  

Sob esta perspectiva, a Constituição da República, em seu artigo 227, 

estabelece que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, 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, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1998). 

 

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao regulamentar o 

comando constitucional, prescreve, em seu artigo 5º que “nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais” (BRASIL, 1990). 

Não obstante os avanços legislativos, no sentido de garantir à criança e ao 

adolescente o direito ao respeito, à dignidade, à integridade física, moral e psíquica, 

bem como colocá-los a salvo de qualquer tratamento desumano ou violento, 

constata-se que tais prerrogativas não foram capazes de romper com uma cultura 

que tolera a violência intrafamiliar. E isto não ocorreu, porque o Estado, em seu 

papel, não propiciou os meios suficientes para coibir ou mesmo proteger aqueles 

que não conseguem fazê-lo por si mesmos.  

Ressalte-se, além disso, que o Brasil é parte da Convenção sobre os 

Direitos da Criança desde 24 de setembro de 1990. Ao ratificar a Convenção, no 
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livre e pleno exercício de sua soberania, o Estado brasileiro assumiu a obrigação de 

assegurar à criança e ao adolescente o direito a uma convivência familiar não 

violenta, contraindo para si a obrigação de não apenas respeitar, mas também de 

promover este direito. A este respeito, merece menção o artigo 19, cominado com o 

artigo 5º (2) da Convenção, in verbis: 

 

Art. 19 - Os Estados Partes tomarão todas as medidas legislativas, 
administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança 
contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento 
negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto 
estiver sob a guarda dos pais, representantes legais ou de qualquer outra 
pessoa responsável por ela (BRASIL, 1990). 

(2) Os Estados Partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os 
deveres dos pais ou, conforme o caso, dos familiares ou da comunidade, 
conforme os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente 
responsáveis pela criança, de orientar e instruir apropriadamente a criança, 
de modo consistente com a evolução de sua capacidade, no exercício dos 
direitos reconhecidos na presente convenção  (BRASIL, 1990).  

 

A violência doméstica, em especial às de caráter subjetivo, como a sexual e 

a psicológica, compromete os direitos fundamentais da criança e do adolescente, 

uma vez que esses direitos deixam de ser exercidos, por quem, em regra, tem o 

dever legal de prestá-los, minando em seu nascedouro as garantias e direitos 

constitucionalmente assegurados aos menores, que por sua vez, não têm a quem 

recorrer, já que a proteção que se presume é a existente no lar. 

É preciso encarar que o estudo da violência psicológica e sexual doméstica, 

principalmente com relação à criança e ao adolescente, mostra-se muito importante 

sob dois aspectos: primeiro, devido ao sofrimento indescritível que imputa às suas 

vítimas, silenciosas e indefesas e, em segundo, porque, comprovadamente, a 

violência doméstica, incluindo aí o abuso sexual e a violência psicológica, pode 

complicar o desenvolvimento físico e mental da vítima, especialmente se não 

descobertas e coibidas a tempo. 

A trajetória da notificação de abusos intrafamiliares perpassa por uma série 

de percalços, até que a mesma seja devidamente comunicada aos órgãos 
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responsáveis, o que justifica a dificuldade em se superar um ciclo perverso de 

violência, especialmente quando esta é cometida dentro do ambiente familiar35. 

De acordo com o artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente:  

 

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais (BRASIL, 
1990).  

 

Além disso, a responsabilidade na comunicação também é estendida aos 

profissionais que rotineiramente acompanham a criança: 

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, 
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente: Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência (BRASIL, 1990). 

 

A denúncia ou notificação da suspeita ou da violência confirmada contra a 

criança, o adolescente ou a pessoa com deficiência é obrigatória por lei, pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente e Código Penal Brasileiro, e deveria 

desencadear uma série de medidas de proteção, desde a orientação e o 

acompanhamento familiar até a intervenção judicial com afastamento do agressor ou 

da família, quando necessário. 

Não se pode olvidar que ainda hoje permanece o desconhecimento das 

disposições elencadas no Estatuto, em especial quanto à obrigatoriedade das 

denúncias de suspeita ou violação de direitos por parte dos profissionais da 

educação e da saúde. Além disso, a ausência de protocolos para o registro das 

denúncias e do fluxo para o encaminhamento faz com que crianças e adolescentes 

permaneçam à mercê de seus agressores, enraizados em lares onde o silêncio 

predomina e acoberta violações das mais diversas.  

Entretanto, em que pese a completude da indigitada legislação / 

microssistema, o trajeto entre a denúncia até a reparação dos direitos violados 

                                                           
35 Percebe-se, neste contexto, uma multiplicação no Brasil de campanhas destinadas a chamar a atenção para a 

importância da denúncia de situações de violência contra crianças e adolescentes. 
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mostra-se abusivo, tortuoso e com pouca eficácia, em especial no tocante aos 

abusos sexuais e psicológicos intrafamiliares.  

Infelizmente, o Estado tem sido o primeiro a descumprir os preceitos por ele 

próprio estatuídos. Observa-se uma ausência de articulação na rede dos diversos 

fluxos, quando a violência doméstica é revelada. Isso ocorre pela carência de uma 

rede de atendimento para suporte à vítima e seus familiares durante e após a 

revelação, seja no aspecto jurídico, seja no terapêutico, o que leva ao surgimento de 

traumas de difícil reparação (ROCHA, 2006, p.87). 

Importante ressaltar que a denominada vitimização secundária, ou seja, a 

vitimização ocasionada pelas próprias instituições responsáveis por investigar uma 

violação sofrida, acaba por se tornar a maior responsável pela revitimização, 

levando-se em conta o despreparo dos órgãos de proteção, a ausência de 

ambientes e protocolos de atendimento adequados, e a total falta de atuação 

coordenada dos mesmos. Além disso, a morosidade processual, a ausência de 

encaminhamentos adequados e a própria ignorância à linguagem peculiar de 

crianças e adolescentes, levam ao crescente número de casos, e cada vez mais, à 

invisibilidade dos atos cometidos no núcleo intrafamiliar.  

 

2.4 A ‘síndrome do segredo’ e a revelação dos atos violentos pelo uso da 

linguagem 

 

Os atos de violência contra a população infanto-juvenil podem ser 

considerados como um fenômeno de difícil detecção, e desde a promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, percebe-se uma busca por sua visibilidade e 

exposição.  

Entretanto, pela própria relação de poder e subordinação que permeiam 

essas relações, observa-se que a relação parental ainda encontra-se eivada de 

autoritarismo e confronto de posições dentro do núcleo intrafamiliar, o que acaba por 

ultrapassar os limites de respeitabilidade entre os membros da família, violando 

direitos e maculando a integridade dos que nela se relacionam.  

A violência inerente às relações entre adultos e crianças, seja ela em 

quaisquer de suas formas, impulsiona um processo de vitimização, inserindo a 
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criança e o adolescente a uma submissão aos interesses e desejos do adulto, 

reduzindo-os novamente à condição de objetos de direito.  

Uma das características mais marcantes da violência intrafamiliar encontra-

se na denominada síndrome do segredo, em que a criança, por se sentir 

constantemente ameaçada, e muitas vezes subornada, não revela o abuso. 

 

Na primeira fase, o abusador manipula a dependência e a confiança da 
criança, incitando-a a participar dos atos abusivos, ao mesmo tempo em 
que faz crer que se trata de brincadeiras ou comportamentos normais entre 
pais e filhos, sob promessa de recompensa; prepara o momento e o lugar 
para a prática e toma precauções para não ser descoberto (DOKBE, 2001, 
p.29). 

 

A dinâmica é complexa e desafiadora. De um lado, o agressor, travestido de 

seu papel de cuidado e zelo, inicia de forma sutil os abusos; de outro lado, a criança, 

com um grau de discernimento reduzido, tende a encontrar ‘normalidade’ na 

situação, e só aos poucos, consegue dimensionar a situação experimentada. A partir 

deste momento, o próprio abusador se vale de artifícios para calar uma possível 

denúncia, afetando sua autoestima e confiança, implantando na mesma a ideia de 

uma ausência total de credibilidade em qualquer possível denúncia dos abusos.  

 

Na agressão incestuosa, a violência e distorção da posição de autoridade 
invadem a família, apagando as diferenças sexuais, o espaçamento entre 
as gerações, instalando uma confusão que deixa sem opção a vítima. Esta 
mesma situação atinge a equipe que, de alguma forma, recebe, trata e 
decide sobre o destino da vítima e sua família. A perplexidade 
compartilhada, as confusões dos papéis, os mal-entendidos nas relações 
sustentam o segredo familiar, tanto na família como nos órgãos oficias de 
atendimento da criança (AZAMBUJA, s.d. on-line). 
 

No caso da violência psicológica, aqui entendida como os atos de alienação 

parental, percebe-se claramente a dificuldade em se aferir a credibilidade do 

acontecimento tão somente pelo relato da criança ou do adolescente. 

A oitiva de crianças e adolescentes dentro dos sistemas jurídicos civil, penal 

e administrativo, com a qualidade desejável e na contramão da revitimização, é um 

desafio a ser enfrentado. Atualmente, o ambiente formal nas instâncias judiciais, a 

ausência de um ambiente protegido e de profissionais capacitados, revelam um 

rigorismo que beira o absurdo, e que nem de longe respeitam a linguagem peculiar 

da infância e o discernimento reduzido, próprios da idade.  
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Em virtude da tenra idade, é comum que crianças encontrem alguma 

dificuldade para relatar com nitidez o abuso sofrido.  

 

Dada a pouca diferenciação entre fantasia e realidade, crianças pequenas 
podem referir-se a pessoas, animais, personagens de histórias ou bonecos 
da mesma forma. Assim, é necessário identificar com clareza quem é quem 
na família, no meio social e escolar da criança, e tornar claro o significado 
de cada gesto, palavra ou desenho. Para isso, podem-se usar fantoches, 
bonecos anatômicos, desenhos realizados pela criança ou livros, para 
ajudá-la a identificar as pessoas envolvidas no abuso, assim como os fatos. 
Esses objetos intermediários fornecem à criança uma distância confortável 
do entrevistador e do assunto. É mais fácil para ela apontar num desenho a 
parte de seu corpo que foi tocada ou mostrar com os bonecos como o 
abuso se deu do que contar com palavras (MATTOS, 2002, p.188). 

 

A credibilidade também é um obstáculo encontrado quando se trata de 

relatos oriundos da população infanto-juvenil. Além da questão que envolve a 

preservação do equilíbrio das relações intrafamiliares, nas próprias instâncias 

sociais o abismo para a revelação de um ato abusivo encontra espaço, já que muitas 

vezes é obrigada a repetir os relatos por diversas vezes, em ambientes diversos.   

Assim, estas oitivas geram revitimização ou também conhecida por 

vitimização secundária derivada da "violência institucional". A vitimização secundária 

consiste em uma grave ameaça ao Direito da Criança e do Adolescente, uma vez 

que as vítimas já se encontram abaladas pelo sofrimento do abuso, e passando pela 

revitimização, tornam-se mais suscetíveis a danos irreparáveis.  

 

O processo de violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes 
pode ser entendido por vitimização primária e no âmbito procedimental, 
podemos verificar outro tipo de vitimização, onde a violência é causada pelo 
sistema de justiça que viola outros direitos, vitimizando novamente a criança 
ou o adolescente, denominada vitimização secundária que outra coisa não é 
se não a violência institucional do sistema processual penal, fazendo as 
vítimas novas vítimas, agora do estima processual investigatório; podendo 
dificultar (senão até inviabilizar) o processo de superação ou elaboração do 
fato, podendo ainda provocar uma sensação de impotência, desamparo e 
frustração com o sistema de controle social, provocando descrédito e 
desconfiança nas instituições de justiça criminal (BITTENCOURT, 2009, 
p.12). 

 

Importante frisar acerca da importância da palavra da vítima ou da 

testemunha no processo penal: 

 

Nada obstante, reconhecida que seja a fragilidade, em tese, da prova 
testemunhal, a maior parte das ações penais depende de sua produção. E, 
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por isso, o depoimento em juízo é dever de todos, como regra, 
dispensando-se algumas pessoas somente em consideração a certos 
valores e a certas situações, passíveis, aos olhos do legislador, de impedir 
uma correta e fiel reprodução da realidade histórica (BITTENCOURT, 2009, 
p.19). 

 

No caso de crianças e adolescentes, esses podem ser ouvidos em juízo, em 

especial nos casos envolvendo abusos sexuais. A palavra da vítima é, sem dúvida, 

essencial. Entretanto, a justiça brasileira encontra óbice no tocante à tomada de 

depoimento infanto-juvenil, seja pela falta de recursos no aparato extrajudicial e 

judicial, seja pela forma em que tais depoimentos são tomados. Observa-se que não 

há uma diferenciação do depoimento da criança e do adolescente para o 

depoimento de um adulto. Assim, as violações de direitos citadas acima e a 

consequente vitimização secundária, iniciam-se. 

Além disso, para os casos de abusos psicológicos, as dificuldades são ainda 

maiores, já que a perícia psicológica realizada por profissional não capacitado, 

poderá ensejar a um laudo quase conclusivo de uma situação de abuso sexual, por 

exemplo, que jamais ocorreu. Conforme dito alhures, o depoimento da criança, 

eivado pela síndrome das falsas memórias ou fenômeno do pensador independente, 

poderá ensejar consequências gravíssimas ao genitor alienado, com um 

esvaziamento imediato da relação parental, calcado num depoimento frágil e 

inconsistente. 

Assim, a escuta diferenciada para crianças e adolescentes demonstra ser 

uma grande aliada na garantia dos direitos resguardados às crianças e 

adolescentes, minimizando os efeitos da vitimização secundária. 

A violência psicológica e a sexual cometida em desfavor de crianças e 

adolescentes, em muitos casos, apresentam-se desacompanhadas de vestígios 

físicos, acarretando para o Sistema de Justiça inúmeras dificuldades para a 

detecção, tanto na fase pré-processual (comunicados e ocorrências de abusos 

sexuais que chegam ao Conselho Tutelar e às Delegacias de Polícia), quanto na 

fase processual, como as denúncias que aportam nas Varas Criminais e Varas de 

Família, por meio de disputas de guarda, regulamentação de visitas, suspensão e 

destituição da autoridade parental. A falta de compreensão da dinâmica do abuso 

intrafamiliar, no âmbito do Sistema de Justiça, acaba por gerar intervenções 
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inadequadas, com graves prejuízos ao desenvolvimento da criança e do 

adolescente. 

O abuso intrafamiliar, seja ele manifestado por meio da violência sexual ou 

psicológica, normalmente é mantido em segredo pela criança, e muitas vezes, pelos 

próprios membros da família quando, por medo ou verdadeira conivência, optam 

pela não revelação do fato. O tempo entre o início do abuso e a revelação, é 

interpretado muitas vezes em favor do próprio abusador, que se vale do segredo 

para manter o grupo familiar integrado. 

Alguns fatores frequentes deixam clara a síndrome do segredo, quando o 

assunto são os abusos intrafamiliares. Primeiramente, a inexistência de evidências 

médicas do abuso. As ameaças contra a criança abusada também são recorrentes, 

na medida em que o infante teme por si, por sua família e pelo próprio abusador. 

Além disso, a falta de credibilidade dada à criança ou adolescente, e as próprias 

consequências da revelação também integram a redoma por que está inserido o 

abuso intrafamiliar, dificultando sua repressão (FURNISS, 1993). 

É comum a criança avistar o abusador no ambiente forense, por ocasião de 
sua inquirição, ainda que o depoimento não seja prestado em sua presença, 
fato que contribui para reacender o conflito e a ambivalência de seus 
sentimentos [...] porquanto, em muitos casos, nutre forte apego pelo 
abusador, com quem, no mais das vezes, mantém vínculos parentais 
significativos. O abusador costuma transferir para a criança a 
responsabilidade pelo ocorrido ou pelas consequências da revelação, 
convencendo a vítima de que será sua culpa se o pai for para a cadeia ou 
se a mãe ficar magoada com ela (BORBA, 2007, p.3).  

 

A culpa do infante, por ter participado efetivamente da interação abusiva, 

também a leva a manter segredo, além do sentimento de negação da experiência. O 

aspecto psicológico de sentir-se culpado está ligado ao aspecto relacional da 

participação e resulta do fato de que a pessoa que cometeu o abuso e a criança 

estão igualmente envolvidas no abuso em termos interacionais (FURNISS, 1993, 

p.17). 

Não menos importante que o segredo, a falta de credibilidade no relato da 

criança ou adolescente violentado, tanto no âmbito pré-processual quanto na fase 

judicial, é fato inconteste, mormente quando praticado no núcleo intrafamiliar. A fim 

de se justificar o fenômeno, comumente se presenciam relatos de que as crianças 
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fantasiam, mentem, são vulneráveis, sugestionáveis e incapazes de separar a 

realidade de seus desejos sexuais.  

O mecanismo de defesa da negação do abuso leva o cometimento do ato à 

síndrome do segredo de forma natural, permitindo uma sobrevivência psíquica que, 

na fase adulta, torna-se obstáculo a uma efetiva integração psicológica.  

 

Os pedófilos sabem que as crianças não são vistas como testemunhas que 
merecem credibilidade e que são maleáveis quanto à maneira pela qual 
percebem o mundo e, por essa razão, jogam com isso ao distorcer a 
realidade delas. É chocante que isso possa ser reforçado em um sistema de 
justiça criminal que mina a credibilidade da criança como testemunha, por 
meio de uma flagrante falta de entendimento de suas capacidades 
cognitivas (SANDERSON, 2005, p. 231). 

 

Muito se questiona a respeito da validade do relato infanto-juvenil, 

concernente às questões relacionadas a fantasias e vulnerabilidades, utilizadas 

como desmerecimento do depoimento dos menores de idade. 

 

Pela própria condição de seres ainda em desenvolvimento, não há como 
duvidar acerca da sugestionabilidade dos infantes. Entretanto, a sugestão 
está mais ligada à interpretação dos fatos, do que propriamente à existência 
destes (DOBKE, 2001, p. 41). 

 

Já quanto à linguagem, os infantes apresentam linguagem compatível com 

seu desenvolvimento e compatível também com uma visão infantilizada dos fatos. O 

uso da linguagem não compatível sugere influência de uma pessoa adulta.  

Assim, neste contexto, vislumbra-se a necessidade de se responder a um 

questionamento: como compatibilizar as necessidades da criança e do adolescente 

vitimizado, com o contraditório e a ampla defesa? 

Trata-se de um tema delicado, sobretudo pela possibilidade de erros do 

Poder Judiciário, motivados pelas falsas memórias.  

A inexistência de tais vestígios, aliada à falta de testemunhas, tem levado a 

uma valoração da palavra da vítima. O entendimento é do Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento de casos que envolvem os chamados crimes contra a 

liberdade sexual, previstos no Código Penal: 

PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO 
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO 
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DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO 
DESCRITO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS 
DELITOS SEXUAIS. [...] Em se tratando de crimes contra a liberdade 
sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da 
vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada 
por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é 
reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de 
acusação. [...] (SÃO PAULO, 2015). 

 

A ideia da oitiva especial surge, exatamente, na necessidade de tomada 

destes depoimentos com a máxima capacitação profissional, de maneira apropriada 

para, através dele, ouvir a criança ou adolescente, numa tentativa de compreender a 

problemática sem infligir nos danos secundários, obtendo o relato que possa ser 

validado como prova. 

 É consensual a importância do fortalecimento das redes de proteção, bem 

como a implementação de políticas públicas que gerenciem a articulação de 

diferentes instituições que garantam, ao mesmo tempo, um atendimento de 

qualidade e eficaz, com os direitos infanto-juvenis constitucionalmente previstos.  

A proposta da Lei nº 13.431/2017, é justamente a instalação de um 

fluxograma que remeta à ideia da não revitimização, como atualmente ocorre com a 

prática hodiernamente adotada.  
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3 A ESCUTA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELOS ÓRGÃOS  DO 

SISTEMA DE SEGURANÇA E DE JUSTIÇA: CULTURAS E PRÁTI CAS NÃO 

REVITIMIZANTES 

 

O presente capítulo parte da reflexão sobre o fenômeno do abuso sexual e 

do abuso psicológico infanto-juvenil, cometidos no núcleo intrafamiliar. Estas 

espécies de violência, de contornos permanentes e de difícil detecção, além de ferir 

os direitos fundamentais, causam sérios graus de comprometimentos - físicos e 

psicológicos – nas crianças e adolescentes que os experimentam.  

Pela própria peculiaridade dos atos abusivos, que eventualmente podem ser 

negados pelo próprio infante ou pela família, a importância de se reconhecer a 

violência, a partir de sinais e indícios, ganha entraves ao se analisar a atual 

sistemática vigente – o sistema de inquirição extrajudicial e judicial de crianças e 

adolescentes - que passam a ser revitimizadas pelo uso inadequado dos meios 

repressivos estatais, representada pela repetição excessiva de depoimentos e pelos 

danos provocados na produção de provas. 

Estes dois tipos de violência, especialmente marcadas pela subjetividade e 

pela difícil repressão estatal, podem ser entendidas como causa e consequência da 

violação dos direitos humanos, mas muito pouco são debatidas em relação ao 

vitimizado. 

A análise do tema proposto permite o exame da questão relacionada às 

formas mais subjetivas de violência contra a criança e o adolescente – a violência 

sexual e a psicológica -, em análise à sujeição dos infantes ao poder familiar e à 

possibilidade de o Estado intervir no núcleo doméstico, coibindo tais práticas, sem 

prejuízo dos direitos fundamentais consagrados nos principais diplomas protetivos 

ligados à infância e à juventude. 

De fato, os abusos sexuais e psicológicos são comumente praticados no 

ambiente familiar, e poucos chegam ao conhecimento público. Assim sendo, o 

presente estudo tem por objetivo abordar a violência nestas duas dimensões, bem 

como a dificuldade em se apurar a veracidade dos fatos. 

A proposição do presente capítulo é debater acerca do surgimento de uma 

oitiva diferenciada de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas dos tipos de 
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violência intrafamiliar de difícil detecção, como os abusos sexuais e psicológicos, 

aqui entendidos como os atos que envolvem alienação parental.  

O fenômeno da violência contra crianças e adolescentes, em suas mais 

diversas formas de expressão, vem ganhando especial atenção da sociedade, não 

obstante as precárias políticas públicas e o pouco investimento estatal para seu 

combate e prevenção.  

O seu agravamento na contemporaneidade, e a interferência direta na vida 

dos sujeitos envolvidos, inserem a violência infanto-juvenil como um grave problema 

de saúde pública, carecedor de novas intervenções, inclusive de cunho 

interdisciplinar. 

Da denúncia à efetiva prestação jurisdicional, crianças e adolescentes 

acabam se tornando as partes mais vulneráveis e prejudicadas, uma vez que as 

intervenções dos órgãos – Conselhos Tutelares, Delegacias e o próprio Poder 

Judiciário -, e as reiteradas falas sobre o ocorrido, muitas vezes em ambiente 

inadequado, caracterizam verdadeira revitimização, a partir do momento em que os 

atos violentos são (re)lembrados, (re)contados, detalhados e novamente vividos em 

lembranças. Para os infantes que sofreram violência doméstica, prestar reiterados 

depoimentos, geralmente é tão constrangedor quanto a própria situação de abuso 

vivenciado. 

Assim sendo, pensando em um novo método de atendimento a crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, foi desenvolvido inicialmente 

junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o projeto denominado 

“Depoimento sem Dano”, a ser melhor detalhado nos capítulos que se seguem, 

justificando que crianças e adolescentes não poderiam ser submetidos a uma oitiva 

nos moldes tradicionais, em respeito à sua condição especial de pessoa em 

desenvolvimento, e ainda por não terem condições de se expressar de maneira clara 

e concisa sobre o fato ocorrido, sendo necessária a criação de mecanismos que 

preservassem a produção da prova testemunhal e que buscassem minorar os 

agravos sofridos por quem foi vítima ou testemunha de atos violentos.  

A característica do projeto piloto denominado “Depoimento sem Dano”, 

carecia de regramento para a positivação do instituto, especialmente pela lacuna 

processual concernente aos mecanismos de proteção de vítimas e testemunhas 
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infanto-juvenis, razão pela qual, com base na Recomendação 33 do Conselho 

Nacional de Justiça, foi promulgada a Lei nº 13.431/17, visando cumprir os ditames 

preconizados na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A delimitação do objeto deste estudo decorreu da necessidade de se 

conhecer e refletir como se processa a metodologia da oitiva diferenciada de 

crianças e adolescentes, a partir da sistematização dos ditames legais trazidos pela 

Lei nº 13.431/17, como a criação das salas de atendimento especializado para o 

recebimento e acolhimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência, sendo possível, assim, dar efetividade ao Sistema de Direitos e Garantias 

consolidado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, garantidos pela Constituição 

Federal. 

 

3.1 Sistema de garantia dos direitos da criança e d o adolescente (SGDCA)  

 

A sistemática da doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente foi 

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a partir do advento da Constituição 

Federal, em especial no tocante à proteção positivada no artigo 227, sendo 

consagrada também a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), trazendo importantes concepções de 

compreensão e atendimento às demandas da esfera infanto-juvenil em todo o Brasil. 

É evidente que a alteração normativa, não obstante a importância de 

mudança de paradigma, não foi suficiente para a concretização e efetivação dos 

direitos relacionados à infância e juventude, sobretudo no tocante à dificuldade em 

se romper um modelo cultural dominante de práticas que ainda poderiam ser 

consideradas como resquícios da doutrina do menor em situação irregular, 

consagrada pelo Código de Menores de 1979. 

A grande celeuma ainda existente, quando o assunto é a proteção dos 

direitos da população infanto-juvenil, é a judicialização do atendimento de crianças e 

adolescentes, cujos direitos estejam ameaçados ou já foram violados, condicionando 

o atendimento à intervenção judicial. Em apertada síntese, pela simples leitura do 

disposto nos citados art. 4º, caput e parágrafo único da Lei nº 8.069/90 e art. 

227, caput, da Constituição Federal, resta claro que o dever de agir do Poder 
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Público, no sentido da efetivação dos direitos infanto-juvenis, não está de modo 

algum condicionado à intervenção judicial ou mesmo à aplicação de medidas de 

proteção, embora estas possam ser instituídas, em determinados casos. 

Assim sendo, pela atual sistemática ora vigente no ordenamento jurídico 

brasileiro, é evidente a falta de integração dos programas e serviços capazes de 

atender de maneira adequada, qualificada e resolutiva - os casos de 

ameaça/violação de direitos infanto-juvenis -, o que fomenta cada vez mais a 

denominada vitimização secundária, ocasionada pelos próprios órgãos que em tese 

teriam a função de proteger e estancar possíveis abusos ou ameaça de direitos 

infanto-juvenis. 

Visando a criação de novos órgãos de proteção, o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), por meio da Resolução n. 113, 

consolidou-se a criação do denominado Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (SGDCA), no ano de 2006, com o intuito de fomentar a 

implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consiste na 

articulação de todos os sistemas nacionais de operacionalização de políticas 

públicas dos direitos humanos da criança, nos níveis federal, estadual, distrital e 

municipal.  

Dentre os integrantes do "Sistema de Garantias" pode-se citar o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (com os gestores responsáveis 

pelas políticas públicas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, 

lazer e capacitação para o trabalho), o Conselho Tutelar, o Juiz da Infância e da 

Juventude, Promotor da Infância e da Juventude, professores e diretores de escolas, 

e entidades não governamentais de atendimento a crianças, adolescentes e 

famílias, contemplando o papel de cada um de seus integrantes, em igual 

importância, consoante previsto no artigo 1º, da Lei nº 8.069/90. 

Desta forma, as intervenções estatais devem sempre priorizar o 

engajamento das políticas públicas específicas, de cunho intersetorial e 

interdisciplinar, com a participação inclusive de entidades não governamentais, que 

devem sim promover ações integradas, a partir de desenvolvimento de fluxos e 

protocolos de atendimentos. Insta salientar que o primeiro desafio é, sem sombra de 

dúvidas, a sistematização e estruturação de um Sistema de Garantias, destacando-
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se a importância da municipalização no atendimento por meio dos Conselhos 

Municipais, consoante previsão do artigo 88, inciso I, do Estatuto36. 

O denominado Sistema de Garantias abarca três eixos na proteção infanto-

juvenil, iniciando pela promoção, pela defesa e pelo controle, superando o modelo 

anterior que centralizava no Poder Judiciário, sendo este um instrumento apenas na 

repressão dos atos de violência.  

Consoante os ensinamentos de Furniss (1993, p.116), a intervenção 

terapêutica primária tem o objetivo de modificar os relacionamentos familiares, e não 

o de punir as pessoas que cometeram abusos, não excluindo o envolvimento dos 

serviços legais de proteção à criança e adolescente. 

De fato, o fenômeno da violência intrafamiliar, por suas características 

peculiares, traz em si grande dificuldade de análise, prevenção e repressão, haja 

vista a grande variabilidade de manifestação. Muitas vezes, não é possível isolar a 

manifestação de um só tipo de violência, sendo frequente a incidência concomitante 

de outras formas de vitimização no contexto intrafamiliar.  

Assim, pela complexidade do fenômeno, que por si só, dificulta a 

descoberta, outros fatores acabam por mascarar dados essenciais no combate à 

violência intrafamiliar, sejam elas a própria banalização ou negação de fatos pela 

criança ou adolescente, por medo, ou mesmo pela presença de uma cultura que não 

reconhece no abuso o ato antijurídico, bem como a existência de defesas 

conscientes ou inconscientes das pessoas envolvidas. 

Vale ressaltar que a presença de intervenções em parceria, envolvendo a 

interdisciplinaridade dos setores, assim como preconiza o sistema de garantias aos 

direitos infanto-juvenis, é uma necessidade quando o assunto é a prevenção, 

descoberta e repressão dos atos de abuso. Entretanto, não se pode olvidar que 

ações mal coordenadas podem gerar danos secundários tão prejudiciais como a 

primeira vitimização, transformando o processo de intervenção em um processo 

antiterapêutico, gerador de novos traumas ao infante.  

                                                           
36 Pode-se citar como exemplo das denominadas ‘fontes encaminhadoras’, o Centro de Referência às Vítimas de 

Violência do Instituto Sedes Sapientiae (CNRVV), sendo este um instituto de cunho religioso, que tem como 
objetivo principal a parceria com instituições da área médica, jurídica e social para a interrupção do ciclo de 
violência e a defesa dos direitos da criança e do adolescente.  
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Cada caso envolvendo violência intrafamiliar, representa uma necessidade 

de intervenção específica coerente da rede de proteção, sendo muito importante não 

desprezar qualquer informação ou detalhe colhido. O compromisso dos profissionais 

envolvidos das várias instituições e órgãos representa a criação de um modelo 

funcional, em que cada um se apropria de uma parte na responsabilidade de 

atuação no combate à violência. 

A preocupação com o fenômeno da violência intrafamiliar evidencia, sem 

dúvidas, uma maior conscientização da necessidade de efetivação de políticas 

públicas oriundas do Estado, como por exemplo, a obrigatoriedade de denúncias por 

parte dos profissionais que de alguma forma têm conhecimento dos maus tratos 

e/ou abusos cometidos em desfavor de crianças e adolescentes. 

Assim, a denúncia tem-se mostrado importante arma contra a violência 

intrafamiliar, e a própria quebra do denominado ‘pacto de silêncio’ por profissionais 

que lidam com crianças e adolescentes. 

Desta forma, feita uma breve explanação sobre a importância das ações 

coordenadas, sincronizadas no processo de garantia de direitos, cinge-se o presente 

trabalho a analisar uma das formas importantes de atuação do Poder Judiciário no 

processo de não revitimização nos casos de violência intrafamiliar, com o 

desenvolvimento da dinâmica de escuta diferenciada, bem como sistematizar as 

nuances ainda em desenvolvimento da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, 

justificando a estrutura de atendimento e oferecendo um espaço de acolhimento e 

continência às dinâmicas dos vitimizados.  

É neste contexto que será abordado o projeto da oitiva diferenciada de 

crianças e adolescentes, retratando a possibilidade de escuta dos mesmos, em 

recinto especial diverso da sala de audiência, onde um profissional capacitado 

(psicólogo ou assistente social) conduz o depoimento do infante, sendo todo o 

procedimento acompanhado pelo Magistrado, Promotor, Advogados e partes, que a 

tudo acompanham em tempo real, objetivando a redução de danos psíquicos 

ocasionados pela atuação do sistema legal. 

Tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial passariam a ser 

uma alternativa no que concerne à possibilidade de sua aplicação nos casos que 

envolvem atos de abusos de difícil detecção. Inicialmente desenvolvido para a 
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colheita de provas nos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes, o 

depoimento sem dano, mesmo sendo alvo de críticas por parte dos Conselhos de 

Psicologia e Assistência Social, acabaria por ser um instrumento garantidor para a 

elucidação dos fatos, eis que a prática da violência psicológica, e dos abusos 

sexuais sem vestígios de provas, tem como principal característica a subjetividade 

dos atos de quem os realiza. 

 

3.2 Fundamentação de um depoimento sem dano: da con cepção às razões de 

um depoimento especial 

 

A partir da Constituição de 1988, foi introduzida no ordenamento jurídico 

brasileiro, em substituição à situação irregular até então experimentada a Doutrina 

da Proteção Integral, inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente, inspirada na 

Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, preconizando o dever de 

tratamento de crianças e adolescentes como sujeitos e não mais objetos de 

intervenção dos adultos. 

Regulamentando e buscando dar efetividade à norma constitucional, foi 

promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, microssistema aberto de regras 

e princípios, fundado em três pilares básicos: 1) criança e adolescente são sujeitos 

de direito; 2) afirmação de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e, 

portanto, sujeito a uma legislação especial; 3) prioridade absoluta na garantia de 

seus direitos fundamentais (AMIN, 2014, p. 53). 

Nesse sentido, encontra-se a redação do art. 3º, do Estatuto, in verbis: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 
(BRASIL, 1990a). 

 

A fim de assegurar a proteção integral, o Estatuto previu no contexto da 

política de atendimento dos direitos infanto-juvenis, um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais, das três esferas federativas, por meio de 

políticas sociais básicas e especiais (BRASIL, 1990a, art. 86). Baseado no preceito 
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da descentralização, a lei conferiu aos Municípios e Estados poderes com relação 

ao enfrentamento do fenômeno da violência contra crianças e adolescentes.  

Dessa forma foram colocados, expressamente como linha de ação da 

política de atendimento, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 

psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 

opressão (BRASIL, 1990a, art. 87, III). 

Entretanto, pelos muitos anos que se seguiram, crianças e adolescentes que 

testemunhavam ou sofriam abusos sexuais ainda eram alvo de intervenções 

revitimizantes. Por isso, na inquirição de crianças e adolescentes vítimas de abusos 

intrafamiliares, constatou-se a necessidade de uma redobrada atenção, tendo em 

vista os danos causados, primários e secundários, com características e dinâmicas 

muito peculiares37. 

Muito antes de se pensar o assunto no Brasil, já havia todo um arcabouço 

internacional de proteção aos direitos da criança e adolescentes vítimas de 

violência, em especial no tocante à oitiva diferenciada, em que a palavra do infante 

ganhou força, num modelo em que a produção de provas compatibilizaria a 

dignidade de pessoas em desenvolvimento com as garantias processuais da ampla 

defesa e do contraditório. 

O Artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, assim 

dispõe: 

 

1. Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de 
discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as 
questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em 
consideração a opinião da criança, de acordo com sua idade e 
maturidade. 2. Para esse fim, é assegurada à criança a oportunidade 
administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja através de 
representante modalidades previstas pelas regras de processo da 
legislação nacional (UNICEF BRASIL,1989, on-line). 

 
Não obstante a ausência de uma legislação específica para a oitiva 

diferenciada, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 28, §1º 

e 100, parágrafo único, inciso XII, já assegurava à criança e ao adolescente o direito 
                                                           
37 Por danos primários, compreende-se o dano causado pelas etapas de desenvolvimento do abuso, ou seja, 

pela fase de sedução, de interação sexual abusiva e do segredo, que adiante serão consideradas. Já o dano 
secundário pode acontecer em diversos níveis, seja pela estigmatização social, traumatização no processo 
que envolve a família e a intervenção revitimizadora dos órgãos de proteção, podendo o dano, muitas vezes, 
ser maior do que aquele originado do próprio abuso (DOBKE, 2001. p.23-25). 
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de terem suas opiniões devidamente consideradas e de serem previamente ouvidos 

por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de 

compreensão sobre as implicações da medida (BRASIL, 1990). 

Apesar da disposição clara de participação dos infantes em processos que 

lhe dissessem respeito, observa-se claramente a ausência de um parâmetro e 

metodologia adequados para que essa oitiva pudesse ser realizada, sem a 

incidência de danos ao depoente.  

Dessa forma, adotou-se, o Protocolo Facultativo para a Convenção dos 

Direitos da Criança, promulgado no ano 2004, que reconheceu a necessidade de 

proteção das crianças vítimas e testemunhas em todos os estágios do processo 

judicial criminal, obrigando o Estado a informar sobre seus direitos e o andamento 

dos processos, considerar suas opiniões, dando-lhe apoio e protegendo sua 

privacidade e segurança, e evitando a morosidade nos processos (BRASIL, 2004).  

Entretanto, não obstante o respaldo legislativo já existente, não se 

desenvolveu no Brasil um sistema cadenciado entre os órgãos de proteção, muito 

provavelmente pela ausência de políticas públicas e investimento na área de 

proteção e acolhimento, e consequentemente prevenção e repressão.  

É neste contexto de verdadeira necessidade de implementação da oitiva 

diferenciada, que surgiu o projeto piloto Depoimento Sem Dano, no ano de 2003,  

por iniciativa do então juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Porto 

Alegre/RJ, José Antônio Daltoé Cezar, retratando a possibilidade de oitiva da criança 

ou adolescente, em recinto especial diverso da sala de audiência, onde um 

profissional capacitado (psicólogo ou assistente social) conduz o depoimento do 

infante, sendo todo o procedimento acompanhado pelo Magistrado, Promotor, 

Advogados e partes, que a tudo acompanham em tempo real, objetivando a redução 

de danos psíquicos ocasionados pela atuação do sistema legal.  

Compreender a dinâmica dos abusos intrafamiliares, dentre elas a síndrome 

do segredo, posicionar-se adequadamente frente ao infante captando sua confiança, 

entender a linguagem infanto-juvenil e permitir a revelação são requisitos 

imprescindíveis para uma eficaz tomada de depoimento, quer seja para atingir o 

objetivo primevo – não causar danos secundários -, quer seja para obter um relato 
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que viabilize uma avaliação capaz de conduzir a uma segura convicção sobre a 

prática abusiva.  

Encerrada a inquirição, o depoimento, gravado na memória de um 

computador, é juntado aos autos, com uma cópia em disco anexada na contracapa 

do processo. Assim, todos os envolvidos, se necessário, podem rever o depoimento 

para sanar eventuais dúvidas, e em caso de julgamento em segundo grau, os 

julgadores terão acesso a esse material (CEZAR, 2007, p. 64). 

Os principais objetivos do depoimento sem dano são, na visão de Cézar: 

 

[...] redução do dano durante a produção de provas em processos judiciais, 
nos quais a criança/adolescente é vítima ou testemunha; a garantia dos 
direitos da criança/adolescente, proteção e prevenção de seus direitos, 
quando, ao ser ouvida em Juízo, sua palavra é valorizada, bem como sua 
inquirição respeita sua condição de pessoa em desenvolvimento; Melhoria 
na produção de prova produzida (CÉZAR, 2007, p.62). 

 

Na busca de verdade sobre os fatos, o depoimento especial viabilizaria a 

produção de uma prova mais robusta. Em se tratando de alienação parental, cujo 

subjetivismo é a marca principal da violência psicológica realizada por um genitor em 

detrimento do outro, bem como os casos que denotam a existência da síndrome das 

falsas memórias, e que normalmente não deixa vestígios aparentes, o Depoimento 

sem Dano surgiria como um auxílio ao Magistrado na elucidação dos fatos, com a 

ampla participação dos advogados e membro do Ministério Público, resguardando 

os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Na sequência da evolução sobre o tema, em 2010, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) reconheceu a necessidade de um depoimento adaptado à condição da 

criança, ao editar a Recomendação n. 33/2010, que indicou aos Tribunais a criação 

de serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência nos processos judiciais, denominado de Depoimento 

Especial, orientando os Tribunais a:  

 

I – implantarem um sistema de vídeogravação em ambiente separado da 
sala de audiências; 

II – realizarem a escuta com profissionais capacitados no uso da entrevista 
cognitiva; 

III – esclarecerem a criança ou adolescente sobre o motivo e efeito de seu 
depoimento; 
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IV – prestarem apoio e encaminhamentos médicos e assistenciais da vítima 
e familiares; 

V – garantirem o princípio da atualidade, colhendo o depoimento em tempo 
mais próximo da data do conhecimento do fato (BRASIL, 2010e, on-line).  

 

O posicionamento do Conselho Nacional de Justiça, em clara disposição, 

trouxe uma previsão concreta para que os Tribunais de Justiça criassem salas de 

escuta especializada, com implantação de sistema de depoimento em vídeo. 

 

[...] o depoimento especial não se resume, porém, a um espaço físico 
amigável, mas representa nova postura da autoridade judiciária, que 
complementa sua função com a participação de uma equipe de psicólogos, 
assistentes sociais e profissionais de outras áreas, capacitados em técnicas 
de entrevistas forenses. Isso porque o depoimento tradicional costuma gerar 
grande desconforto e estresse em crianças que precisam repetir inúmeras 
vezes os fatos ocorridos, nas várias fases da investigação. Outro fator 
relevante é que o depoimento especial aumenta a fidedignidade dos relatos 
dos depoentes [...] (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2015, on-line). 

 

Por óbvio, a recomendação não dispõe de uma obrigatoriedade para a 

adoção do depoimento especial, mas já introduz uma mudança paradigmática na 

forma de se ouvir crianças e adolescentes38.  

Mesmo antes de uma sistematização legal, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já chancelava a aplicação da oitiva diferenciada.  

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DA VÍTIMA MEDIANTE 
"DEPOIMENTO SEM DANO". CONCORDÂNCIA DA DEFESA. NULIDADE. 
INEXISTÊNCIA. 

1. Esta Corte tem entendido justificada, nos crimes sexuais contra criança e 
adolescente, a inquirição da vítima na modalidade do "depoimento sem 
dano", em respeito à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento, 
procedimento admitido, inclusive, antes da deflagração da persecução 
penal, mediante prova antecipada (HC 226.179/RS, Rel. Ministro JORGE 
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013). 2. A 
oitiva da vítima do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), em 
audiência de instrução, sem a presença do réu e de seu defensor não 
inquina de nulidade o ato, por cerceamento ao direito de defesa, se o 
advogado do acusado aquiesceu àquela forma de inquirição, dela não se 
insurgindo, nem naquela oportunidade, nem ao oferecer alegações finais. 3. 
Além da inércia da defesa, que acarreta preclusão de eventual vício 
processual, não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu, incidindo, na 
espécie, o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que acolheu o 
princípio pas de nullitésansgrief. Precedentes. 4. A palavra da vítima nos 

                                                           
38 Apenas para corroborar a esteira de evolução sobre o tema, vale ressaltar que a Lei nº 12.845/2013 impôs o 

atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual por equipe multidisciplinar de 
saúde e segurança pública, gratuito em toda rede do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013).  
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crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na 
clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se 
corroborada por outros elementos (AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. 
Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 
09/02/2015). 5. No caso, além do depoimento da vítima, o magistrado 
sentenciante, no decreto condenatório, considerou o teor dos testemunhos 
colhidos em juízo e o relatório de avaliação da menor realizado pelo 
Conselho Municipal para formar seu convencimento. 6. Recurso ordinário 
desprovido. STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS RHC 
45589 MT 2014/0041101-2 Data de publicação: 03/03/2015. 

 

Não obstante a boa recepção do projeto desenvolvido, tendo em vista o 

acolhimento do instituto pelos tribunais de todo país, a sua aplicabilidade dependia 

muito mais da instalação pelos órgãos que a adotavam, num desejo de enfrentar o 

tema ainda sem uma sistematização e normatização adequados.  

Assim, no ano de 2017, foi promulgada a Lei nº 13.431/17, trazendo 

importantes normas para a organização do sistema de garantia de direitos da 

criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, criando mecanismos 

para a prevenção e repressão dos atos de violência, instituindo o denominado 

depoimento especial, em substituição à terminologia “depoimento sem dano”, até 

então utilizada (BRASIL, 2017)39. 

Não se pode olvidar, desse modo, que as ações de superação da violência e 

suas sequelas dependem, em grande parte, para sua adequação e efetividade, do 

conhecimento da cultura da população, com o conhecimento dos instrumentos de 

denúncia, da capacitação de profissionais e da participação da comunidade, além da 

formação da rede de apoio. Estas ações são, sem dúvidas, o arcabouço abarcado 

pela Lei em comento. 

 

3.3 Debates e posicionamentos sobre o depoimento es pecial  

 

Consoante será demonstrado nas linhas que se seguem travou-se, desde a 

implantação do projeto piloto do ‘depoimento sem dano’, na comarca de Porto 

Alegre/RS, uma discussão pela definição do lugar dos infantes e papel dos técnicos 

                                                           
39 As terminologias empregadas de “depoimento sem dano” ou “depoimento especial” não são técnicas – ao 

menos quando a criança ou adolescente figurar como vítima –, pois somente prestam depoimento à luz do 
Código de Processo Penal pessoas compromissadas em dizer a verdade, sob pena de crime de falso 
testemunho – expressões aquelas que estariam corretas apenas quando a criança ou adolescente figurasse 
como testemunha. O ideal é que se cunhasse a expressão “oitiva sem dano” ou “oitiva especial”. 
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durante a inquirição de crianças e adolescentes testemunhas ou vítimas de 

violência.  

Cabe ressaltar que o tempo da presente pesquisa coincide com o 

acompanhamento dos debates desde a proposição do projeto de lei que culminaria 

na edição da Lei nº 13.431/17, onde foi possível identificar a intersecção entre os 

campos da Psicologia e do Direito, e os debates e problematizações envolvendo o 

depoimento especial, sob o marco da proteção integral.  

Não se pode olvidar que não é papel do Juiz de Direito, tampouco dos 

órgãos auxiliares – a exemplo Delegacias e Conselhos Tutelares -, lidar com as 

sequelas sofridas pelos infantes que passaram pela experiência da violência 

intrafamiliar, mas passa a ser uma obrigação legal oportunizar o relato da 

experiência de forma menos invasiva possível.  

 No que diz respeito à oitiva diferenciada, algumas questões vem à 

tona, no tocante à metodologia empregada, bem como questões atinentes à atuação 

dos profissionais da Psicologia e do Serviço Social: qual a responsabilidade destes 

profissionais ao atuarem nos depoimentos especiais? O que se espera com a oitiva 

diferenciada de crianças e adolescentes? A metodologia de inquirição não retiraria a 

autonomia destas duas categorias? Em regra, o depoimento especial visa à 

produção de provas ou à proteção da criança? 

Versa, portanto, a presente discussão, acerca do debate e resistência 

conjuntos entre o Conselho Federal de Psicologia e Conselho Federal do Serviço 

Social, bem como nas demais organizações militantes pelos direitos humanos das 

crianças e adolescentes, que assumem posição contrária à oitiva diferenciada 

proposta pela Lei nº 13.431/17.  

 

3.3.1 A tomada de depoimento especial e sua correla ção com a Psicologia e o 

Serviço Social 

 

A tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência sexual, como proposta de colher o depoimento infantil, 

sem a denominada revitimização, vem ocorrendo em vários países como método de 

tomada de depoimentos alternativos aos processos convencionais de oitivas de 
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crianças sendo, a partir de 2017, uma realidade a ser implementada em todos os 

tribunais pátrios40. 

Tem como função precípua a oitiva especial de crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência. Como metodologia da oitiva especial, a criança 

ou adolescente é ouvida em uma sala reservada, evitando o enfrentamento com o 

acusado e a presença de advogado de defesa ou do próprio juiz, a fim de obter seus 

depoimentos por intermédio de técnicos preparados para realizar sua inquirição, 

visando reduzir as implicações ou os danos psicológicos decorrentes de processos 

judiciais. 

Para os defensores do instituto, os danos causados durante o depoimento, 

sem que haja a preparação do espaço e dos profissionais envolvidos, pode ter os 

mesmos malefícios do que o próprio abuso sofrido, ocasionando a denominada 

vitimização secundária.  

 

Esse processo se caracteriza pela oitiva de crianças e adolescentes em 
salas preparadas e equipadas com câmeras e microfones, acompanhada 
por um técnico devidamente habilitado para exercer tal função. No processo 
de audiência Juízes, Ministério Público, advogados, acusado e servidores 
judiciais assistem ao depoimento da criança por meio de um aparelho de 
televisão instalado na sala de audiências, ou através de um espelho 
(PAULO, 2009, p.258).  

 

No entanto, a proposta tem gerado debates e controvérsias, especialmente 

entre psicólogos e assistentes sociais41. O Conselho Federal de Psicologia e o 

Conselho Federal de Serviço Social, já manifestaram suas contrariedades, em um 

primeiro parecer, datado de 12 de Janeiro de 2008, in verbis:  

 

A realização de entrevistas com crianças, especialmente aquelas vítimas de 
violência, pressupõe cuidados e particularidades diferenciadas. Nem 
sempre a criança irá falar de si, de sua família e dos acontecimentos 
relacionados à violência em uma única entrevista, e às vezes pode nem 

                                                           
40

 Consoante será demonstrado no curso do presente trabalho, os depoimentos que vêm sendo realizados 
através de duas abordagens, quais sejam a Closed Circuit Television (CCTV), que coleta depoimentos por 
meio de um circuito fechado de televisão e de videogravação, como no Brasil, e pela Câmara de Gesell, que 
utiliza duas salas divididas por um espelho unidirecional (SANTOS; GONÇALVES, 2008). 

41 Depois de se posicionar contrário à metodologia do Depoimento sem Danos (DSD), o Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS), decidiu, por meio da Resolução  Nº 554, de 15 de setembro de 2009 (que dentre 
outros pontos, "veda ao psicólogo o papel de inquiridor no atendimento de crianças e adolescentes em 
situação de violência"), pelo não reconhecimento da inquirição das vítimas crianças e adolescentes no 
processo judicial, sob a Metodologia do Depoimento Sem Dano/DSD, vez que não é esta a atribuição ou 
competência do profissional assistente social (CONSELHO..., 2009).  
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falar, mesmo em uma sequência de contatos/acolhimentos realizados – o 
que também necessita ser compreendido do ponto de vista técnico, exigindo 
que os profissionais dominem conhecimentos gerais relativos à sua 
especificidade profissional e conhecimentos específicos sobre o foco da 
questão, no caso, a violência sexual. Tudo isso sem deixar de ter clareza de 
que entrevistas dirigidas por profissionais de diferentes áreas (como 
assistente social, psicólogos, psiquiatras) têm objetivos, meios e eixos 
organizativos diferentes, em como não destacam as mesmas informações 
nem fazem o mesmo tipo de análise (FÁVERO, 2008, p.33).  

 

No mesmo ano de 2008, o Conselho Federal de Psicologia publicou em sua 

página eletrônica, um manifesto contra a implementação do instituto, juntamente 

com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, a saber: 

 

O Conselho Federal e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos sugerem 
que a Justiça construa outros meios de montar um processo penal e punir o 
culpado pelo abuso sexual de uma criança ou adolescente, pois não será 
pelo uso de modernas tecnologias de extração de informações, mesmo com 
a presença de psicólogos, supostamente treinados, fora de seu verdadeiro 
papel, que iremos proteger a criança ou o adolescente abusado 
sexualmente e garantir seus direitos (CONSELHO FEDERAL DE 
PSICOLOGIA, 2008). 
 
 

As categorias ponderam existir um verdadeiro dano às crianças submetidas 

ao procedimento, vez que tal procedimento revitimiza os infantes. Por esta 

perspectiva, na metodologia do depoimento especial, verifica-se a tendência ao 

tratamento da criança como objeto, servindo o instrumento para a reunião de provas 

contra o genitor agressor, além de não possuírem discernimento e maturidade 

necessários para assumirem um grau tão elevado de responsabilidade jurídica. 

 

Perguntamos se ao elevar como objeto de preocupação a responsabilização 
do abusador, não se corre o risco de um deslocamento da discussão, uma 
vez que ao remeter a ideia de resolutividade ao sistema de justiça, perde-se 
de horizonte o maior interesse pela proteção da criança/adolescente, em 
nome da produção de prova (ARANTES, 2009, p.11, apud BRITO; 
PEREIRA, 2012, p. 286).   

 

Dentre as críticas apontadas ao procedimento por parte dos profissionais 

aludidos, a maior delas são no sentido de que a inquirição da vítima compete à área 

policial ou jurídica, não devendo o psicólogo ou assistente social exercer as funções 

de um Magistrado. O principal argumento neste sentido, seria de que os psicólogos, 

ao participarem do depoimento especial, estariam atuando de maneira conflitante 

com sua formação profissional, uma vez que não estaria sendo chamado a 
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desenvolver uma prática psi propriamente dita, mas sim realizar uma função de 

“duplo”, de mero instrumento ou ‘boca humanizada do Juiz’ (SANTOS, 2012, p.111).  

O mal-estar gerado entre a categoria se estende de tal forma que os 

argumentos caminhavam num sentido de que, enquanto na audiência predomina a 

técnica jurídica, na entrevista, consulta ou atendimento psicológico a escuta do 

psicólogo se orienta pela demanda e pelos desejos da criança, não devendo a 

Psicologia se transformar em mera instrumentalização para a consecução dos fins 

penais.  

 

Já que o Juiz é inabilitado para poder abstrair o que se passa no interior de 
uma família em litígio, que fará de tudo para ocultar a ‘verdade’, busca nos 
técnicos um auxílio para o desvelamento da situação. A função do 
psicólogo/perito é prestar esclarecimentos ao juiz acerca dos vínculos 
afetivos em vigência na família, em como da dinâmica familiar das relações 
estabelecidas entre pais e filhos (CAFFE, 2003, p.81). 

 

Por outro lado, mesmo com as ressalvas impostas pelos Conselhos Federais 

de Psicologia e Assistência Social, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 

observação aos procedimentos já realizados em diversos tribunais regionais, 

vislumbrou os aspectos positivos do procedimento, recomendando sua aplicação. 

Desta forma, o depoimento, juntamente com as demais provas do processo, 

busca elucidar a averiguação da dinâmica familiar, e as interações entre os 

membros da família. Nos casos em que é impossível detectar-se atos de abusos, 

tendo em vista a subjetividade da prática, o acompanhamento no depoimento por 

expert tem o condão de trazer para o processo a realidade psicológica dos agentes 

envolvidos, levando ao Magistrado os conhecimentos técnicos para o julgamento da 

lide.  

 

Não há dúvidas que no contexto do direito processual, marcado 
dominantemente por uma verdade objetiva, as alegações das partes devem 
vir acompanhadas de provas, que se não externadas em momento 
oportuno, não descartadas pela falta de credibilidade. Por óbvio, a noção de 
verdade para a psicanálise é completamente diferente objetiva do campo 
jurídico da noção de verdade (CAFFE, 2010, p.81).  

 

Além disso, não se pode olvidar que a própria sistemática processual vem se 

modificando, no sentido de se reconhecer a importância da interdisciplinaridade, no 

momento em que a criança ou o adolescente sente-se constrangido quando a 
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pessoa que colhe seu depoimento não possui técnica adequada para tanto, 

tendenciando a uma negativa de ocorrência do ato abusivo.  

Entretanto, por carecer a Lei nº 13.431/2017 de uma sistematização, visto à 

sua recente edição, não é de se estranhar que a oitiva diferenciada de crianças e 

adolescentes venha acarretando longos debates desde a sua implementação no 

Direito brasileiro, mormente entre os profissionais do Direito, Psicólogos e 

Assistentes Sociais, sempre com enfoque nos aspectos éticos, teóricos e 

metodológicos, motivo pelo qual mostra-se importante trazer para a discussão os 

diversos critérios de oposição ao instituto em comento, a respeito da efetiva 

proteção integral que parecem dispostos nas discussões travadas em torno do tema.  

 

3.3.2 Das críticas sobre a autonomia do profissiona l de psicologia e 

assistência social 

 

O objetivo básico do serviço de Psicologia é o de elaborar um esboço, mais 

fidedigno possível, acerca da situação do contexto familiar em análise. Este perfil 

auxilia a decisão do Juiz nos casos envolvendo disputas pelo direito à convivência 

parental, dentre outras situações peculiares ao conflito familiar, visando 

principalmente à saúde mental da criança ou do adolescente envolvido, seja por 

conflitos envolvendo abusos psicológicos, seja pela experimentação de violência 

sexual. Por outro lado, o estudo in loco realizado pelo assistente social, com a coleta 

de dados acerca do cotidiano do menor e de seus pais, tem como escopo constatar 

a dinâmica da relação parental. 

 E assim se pergunta: por que a técnica especializada não poderia ser 

utilizada durante a tomada dos depoimentos? 

A Resolução nº 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia, assim 

conceitua a avaliação psicológica: 

 

[...] é entendida como o processo técnico-científico de coleta de dados, 
estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos 
psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, 
utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas – métodos, técnicas e 
instrumentos. Os resultados das avaliações devem considerar e analisar os 
condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a 
finalidade de servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o 
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indivíduo, mas na modificação destes condicionantes que operam desde a 
formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação 
psicológica (CONSELHO..., 2002).  

 
 

Nos casos que envolvem a participação dos setores de Psicologia ou 

Serviço Social, a tomada de depoimento em tempo real evitaria o que há muito se 

teme nos laudos realizados durante a fase de instrução processual: laudos 

essencialmente conclusivos. 

É importante ressaltar que o depoimento especial, ainda que realizado com 

o auxílio de psicólogos ou assistentes sociais, não configura, em nenhuma hipótese, 

uma avaliação ou perícia psicológica. O depoimento especial, como prova 

testemunhal, visa assegurar a produção de provas sobre fatos de interesse 

processual.  

Nos casos que envolvem os abusos, especialmente os de cunho 

intrafamiliar, o Direito e a Psicologia se interdependem, já que a perícia não servirá 

como destino de construção do conflito, mas sim um local propício para o 

deslocamento das falas da família, afastando quase que por completo a objetividade 

que é própria do Direito, e que tanto revitimiza. Assim, ambos os procedimentos, 

prova testemunhal e prova pericial não se excluem, mas são complementares e 

indispensáveis para a elucidação dos fatos.  

É latente que os Conselhos Federais de Psicologia e Serviço Social, assim 

como os Conselhos Estaduais, mobilizaram-se sobre o tema em comento, 

colocando em debate o desvirtuamento das funções dos profissionais envolvidos, 

receosos de que estes pudessem se tornar meros técnicos instrumentais do Juiz, 

além da quebra da relação ética e do dever de sigilo, próprios das atividades 

desenvolvidas.  

Além disso, algumas questões merecem ser ventiladas. O instituto em 

questão não retiraria a autonomia dos profissionais de psicologia ou assistência 

social? A criança ou adolescente estaria obrigada a depor? Não seria o depoimento 

uma forma de ‘enganar’ o depoente? A criança poderia recusar-se a responder às 

perguntas? Não teria o depoimento especial um caráter utilitarista para o atingimento 

da condenação do acusado?  
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Todas essas questões ainda permeiam o cenário desta nova possibilidade 

de oitiva diferenciada de crianças e adolescentes, e merece especial atenção para 

que não se torne um procedimento que revitimize ainda mais aqueles que já 

experimentaram a dor do abuso de sua integridade física ou psíquica.  

No tocante à autonomia das duas classes, o principal argumento contrário à 

implementação do depoimento especial seria de que o procedimento retiraria do 

profissional a autonomia em elaborar as técnicas de sua intervenção, sendo que, do 

ponto de vista da atuação do psicólogo ou assistente social, no momento em que se 

submetem aos ditames do magistrado na condição de intérprete de suas questões, 

acabariam por ter sua intervenção cerceada e empobrecida quanto à liberdade, à 

criatividade, e quanto à criticidade no desenvolvimento de seu trabalho. 

 

A escuta pode assumir diversas formas. O que se dá de regras é que se 
confunde o direito de falar e surgem mecanismos aparentemente mais 
brandos, os quais sob alegação de diminuir a violência, no fundo servem 
como mecanismo paliativo de desencargo, como diria Jacinto Coutinho, ou 
seja, “terceiriza-se” o trabalho sujo para um técnico, como acontece no 
DSD. A escuta precisa se dar por profissionais capacitados e que aceitem o 
exercício da violência própria da palavra. Mas o que deve perguntar, de 
fato, é: justifica-se, mesmo, que a criança e o adolescente sejam ouvidos 
judicialmente? A resposta é: nem sempre. [...] O ECA reconhece que, em 
questões que lhe digam respeito, o adolescente seja ouvido. A questão é 
saber em que lugar ele pode ser ouvido. Ele pode ter sobre seus ombros a 
escolha sobre uma adoção, uma guarda, sobre o ato infracional? [...] 
(ROSA, 2014, on-line). 

 

O papel do psicólogo forense não é decidir pelo Juiz. Entretanto, suas 

recomendações possuem grande valia e peso nas decisões judiciais. Os direitos de 

opinião, de expressão e de informação da criança, estabelecidos na Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, não implicam que ela deva depor contra ou a 

favor dos pais ou responsáveis, e sim que ela tenha liberdade de obter informações, 

emitir opiniões e de se expressar sobre assuntos que lhe digam respeito. Tais fatos 

estão longe de incumbirem aos infantes uma decisão judicial.  

Há que se considerar, num primeiro momento, que a expressão ‘depoimento 

sem dano’, inicialmente cunhada no projeto piloto da comarca de Porto Alegre, por si 

só já traduz numa terminologia inadequada. É fato inconteste que sempre será 

danoso para a criança falar de um abuso experimentado. Entretanto, nos casos em 

que há uma efetiva consolidação do abuso, seja ele psíquico ou sexual, não se pode 

olvidar de que o dano já ocorreu, pelo próprio trauma experimentado pela criança ou 
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pelo adolescente e por óbvio, um dos sintomas a serem considerados é o silêncio 

desta vítima. Em verdade, não se trata de extrair da fala uma simples condenação, 

mas sim abrir espaço para a simbolização da violência vivida. 

Com isso, não se trata necessariamente de um depoimento, ainda que o 

nome do instituto traga a ideia em sua literalidade, mas de abrir espaço para a 

representação da violência sofrida, não diante de um ambiente hostil, mas sim com 

condições de extrair da linguagem algum significado que retrate a subjetividade 

daquele tipo de violência experimentada. A técnica do depoimento especial, 

definitivamente, não se validaria como um instrumento utilitarista, no sentido de se 

perseguir a prova para uma possível condenação do acusado, mas sim uma 

proteção à atual forma de inquirição direta e humilhante.  

As avaliações da criança envolvida num processo de abuso intrafamiliar 

devem ser as mais descritivas possíveis. Na avaliação da criança, entretanto, não se 

pode descuidar do fator sugestão. Isso porque a criança, a depender do grau de 

abuso sofrido, pode acabar crendo em situações jamais vividas42. Por serem sujeitos 

detentores de liberdade, têm o direito de se expressarem livremente, ou 

permanecerem em silêncio.  

A questão do sigilo também é um ponto a ser considerado, uma vez que o 

procedimento pressupõe a visualização em tempo real do depoimento, por todas as 

partes envolvidas. Neste tópico, importante ressaltar que a quebra encontra respaldo 

numa das exceções contidas no artigo 10 do Código de Ética Profissional do 

Psicólogo (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005), sendo importante 

salientar que sua omissão ou inércia, poderá ser configurada como crime comissivo 

por omissão, consoante disposto no artigo 13, § 2º do Código de Processo Penal 

(BRASIL, 1940). 

A via do depoimento especial não deve ser entendida como uma obrigação 

por parte da criança ou do adolescente, nem mesmo com qualquer vinculação com a 

condenação do suposto agressor. O que se busca na verdade, é uma 

sistematização dos ditames trazidos pela Lei nº 13.341/2017, no sentido de se 

propor uma intervenção contextualizada, com acompanhamento prévio e posterior, 

buscando um discurso infanto-juvenil (verbal ou simbólico) contextualizado, extraído 

                                                           
42 A exemplo do que já foi abordado, acerca da implantação das falsas memórias. 
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de forma espontânea, devendo cada caso ser analisado de forma única, e jamais de 

forma isolada.  

A discussão de que a escuta de crianças e adolescentes deva ser feita 

apenas sob o aspecto clínico deve ser ultrapassada, devendo ser encarado o 

desafio a que se propõe uma escuta judicial especializada. Desta forma, a 

valorização da palavra é primordial (LIMA, 2012).  

Não há que se olvidar de que, embora atualmente haja esforços no sentido 

de se prevenir a violência infanto-juvenil, o caminho em busca de uma efetivação de 

direitos ainda é longo e tortuoso, uma vez que os índices tendem a um crescimento 

notório com o passar dos anos. Em virtude da subjetividade inserida na violência 

psicológica e nos abusos sexuais, normalmente carecedores de provas e vestígios 

materiais, a palavra da vítima quase sempre é a única prova a ser produzida. Sendo 

o Direito uma ciência carecedora de formação especializada para inquirir pessoas 

ainda em desenvolvimento, é necessária a interdisciplinaridade com a Psicologia, a 

fim de se evitar a denominada revitimização.  

 Por óbvio, o debate entre as duas searas não deveria ficar limitado apenas 

no tocante aos métodos ou técnicas de inquirição, mas sim caminhar na perspectiva 

do reforço do sistema de garantias de direitos e fortalecimento das redes de 

atendimento, além da melhoria em busca de uma efetivação de políticas públicas em 

prol da valorização do protagonismo infanto-juvenil.  

 

3.4 A utilização do depoimento especial e o risco d o argumento da "busca da 

verdade real" 

 

A noção de violência contra a criança abarca, sem sombra de dúvidas, uma 

grande dificuldade técnica e teórica. Os conceitos nem sempre se mostram precisos, 

a intencionalidade é de difícil determinação, o ato, por sua natureza, é de difícil 

detecção, e a diferenciação entre o que deve ou não ser considerado violência, em 

respeito aos limites da autonomia privada na autoridade parental, são situações 

exemplificativas quando o assunto são os abusos intrafamiliares. 

Um dos grandes argumentos para a não utilização do depoimento especial 

reside na controvérsia existente sobre, além das garantias do acusado, a questão da 
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denominada verdade real para a sistemática processual brasileira. O resultado do 

processo, desta forma, seria algo que deve se aproximar da "verdade", devendo a 

atividade do Juiz ser voltada para a "busca da verdade".  

Para a doutrina tradicional, em face do princípio da verdade real, instala-se a 

obrigatoriedade da inquirição da vítima, porquanto “deve o Juiz buscar todos os 

meios lícitos plausíveis para atingir o estado de certeza que lhe permitirá formar seu 

veredicto” (NUCCI, 2005, p. 200).  

A ideia de que o conhecimento da verdade pode ser alcançado por meio de 

processo surgiu no período da inquisição43, sendo que tal crença ficou responsável 

pela ausência de limites do Estado na atividade de investigação, culminando com a 

permanência da figura do Juiz inquisidor até os dias atuais (CANELUTTI, 1995). 

 

De efetivo, não devemos esquecer que o Código de Processo Penal, fruto 
da década de 40 do século passado, sofre de um vício estrutural, que lhe 
acarreta um grave prejuízo na sua função: o de estar visceralmente refém 
do sistema inquisitivo. Inquisitivismo é sinônimo de autoritarismo, de não 
democracia. Isso se pode perceber no modo como a denúncia é recebida – 
embora as recentes alterações – e a produção/destinatário/gestão da prova 
(o que inclui a apreciação do “produto final”, por intermédio da “livre 
apreciação da prova ou do livre convencimento do juiz”, nos moldes como o 
direcionamento da prova ainda é realizado, isto é, somente direcionada ao 
juiz), para falar apenas nestes aspectos. Acerca do destinatário da prova, 
boa parcela dos teóricos ainda não conseguiu superar o modelo solipsista-
cartesiano pelo qual ainda se acredita ser o juiz o principal destinatário da 
prova. Acredita-se na necessidade de a instrução processual gerar “certeza” 
na sua “convicção pessoal” – e apenas nela – para que o juiz lavre sua 
sentença (STRECK, 2011, p.634, grifos do autor).  

 

Ainda hoje, divide-se a verdade processual em verdade formal e verdade 

real. Pela dicotomia apresentada, a verdade formal, comum na sistemática 

processual civil, entraria no contexto da análise das provas trazidas ao processo 

pelas partes, não tendo o Juiz qualquer interferência na sua produção. Por se tratar 

de direitos disponíveis, torna-se dispensável uma maior ingerência estatal na 

produção das provas.  

                                                           
43 Consoante preconiza Streck (2011, p.636), “num processo penal de modelo inquisitório, há um desequilíbrio 

nessa composição, na medida em que o interesse estatal na punição do acusado acaba se sobrepondo às 
garantias e direitos que lhes são previstos democraticamente. Já em um processo acusatório, essas garantias 
são reestabelecidas de modo que o pêndulo daquela composição (interesse em punir vs. garantias) volta a 
ficar equalizado”.  
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Já a verdade real, combatida por parte dos processualistas penais, dá-se no 

sentido de que o juiz deve buscar provas tanto quanto as partes, não se contentando 

com o que lhe é apresentado.  

 

No campo do processo civil, o juiz pode satisfazer-se com a verdade formal, 
limitando-se a acolher o que as partes levam ao processo e eventualmente 
rejeitando o pedido autoral ou a defesa do réu por falta de provas; já no 
campo do processo penal, só excepcionalmente o juiz pode satisfazer-se 
com a verdade formal, pois deve aqui buscar a verdade real, em virtude da 
natureza pública do interesse repressivo (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2010, p. 71). 

 

O conceito de uma busca pela verdade formal mostra-se atraente, na 

medida em que não seria dado ao julgador decidir para além do que já estivesse 

comprovado nos autos. Entretanto, tais argumentos há muito não coadunam com a 

doutrina moderna. Compreender o processo civil como um ramo que tutela bens 

jurídicos inferiores, mostra-se como algo essencialmente inconsistente. 

 

Assim, [...] a ideia de verdade formal é [...] absolutamente inconsistente e, 
por essa mesma razão, foi (e tende a ser cada vez mais), paulatinamente, 
perdendo seu prestígio no seio do processo civil. A doutrina mais moderna 
nenhuma referência mais faz a esse conceito, que não apresenta qualquer 
utilidade prática, sendo mero argumento retórico a sustentar a posição de 
inércia do juiz na reconstrução dos fatos e a frequente dissonância do 
produto obtido no processo com a realidade fática (MARINONI; 
ARENHART, 2011, p. 35).  

 

Já a denominada ‘verdade real’, deve ser compreendida dentro de um 

universo utópico, na medida em que o processo não possui como um fim absoluto a 

descoberta da verdade.  

Observa-se, claramente, uma atual crítica à corrente que garante a 

proatividade judicial na produção da prova, tendo em vista que tais argumentos não 

se coadunam com o sistema acusatório vigente no ordenamento jurídico pátrio.  

 

A ideia da verdade real é utópica. Por isso, a verdade que deve ser buscada 
no processo é aquela mais próxima possível da real, onde há presença da 
dialética durante o procedimento, com a tentativa das partes comprovarem, 
através da argumentação, a veracidade de suas alegações (DIDIER 
JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 21- 22). 

 

Ferrajoli (2006, p.42-52) argumenta que a busca de uma verdade real nunca 

será completa, uma vez que o crime investigado é um fato histórico, sendo 
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impossível a constatação de aspectos substanciais com precisa exatidão, e por mais 

imparcial que o Magistrado possa ser não conseguiria se desvencilhar de suas 

inclinações, existindo o efetivo risco de um decisionismo. 

Compreende-se, assim, uma necessidade em se superar os dogmas da 

verdade formal e da verdade real dentro do processo constitucional brasileiro. De 

certo, há que se repensar o que será a “verdade” no processo e como construí-la 

(procedimento), não importando qual ramo do direito processual esteja em evidência 

(VAZ, 2010, p.163-174).  

Por consequência, no campo jurídico, não há como se conceber uma 

verdade real, até mesmo porque se trata de uma busca pela reconstrução dos fatos, 

de forma dialógica. 

No tocante à adoção do depoimento especial, Alexandre Morais da Rosa 

mostra-se ávido no entendimento acerca da desnecessidade do procedimento, 

quando for possível a reprodução fática por outros meios de prova. Defende o 

denominado ‘processo penal democrático’, no qual a vítima deve ocupar uma 

posição condizente com a reparação dos danos sofridos (MORAIS DA ROSA, 2010. 

p. 88-106). 

Ab initio, é importante ressaltar que inicialmente, o que se propunha à 

metodologia de oitiva diferenciada seria a inquirição de crianças e adolescentes 

acometidas pelo ato violento. Entretanto, após o advento da Lei nº 13.431/17, a 

expressão inquirição foi substituída por oitiva, que denota muito mais a preocupação 

com a observação do depoimento, visando entender e ouvir, dando abertura à fala 

infanto-juvenil aberta. 

 

O direito de participar e de ser ouvida são garantias da criança, o que não 
pode ser confundido com o dever de ser inquirida com o fim de produzir a 
prova de fato em que figura como vítima (ONU, 2005, apud AZAMBUJA, 
2011, p. 178). 

 

Consoante já exposto, a oitiva diferenciada é o primeiro pressuposto para a 

freada na denominada violência institucional. A criança não pode ser a única fonte 

de prova, e não poder ser responsabilizada pela condenação ou não condenação do 

acusado. O depoimento especial, dentro do contexto da produção da prova, mostra-

se como uma ferramenta útil para a elucidação dos fatos, não um meio em si. 
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Este, aliás, nem de longe pode ser considerado o objetivo da oitiva especial. 

Apesar dos ataques apontados à autonomia profissional e à dimensão ética, não se 

pode conceber a oitiva especial como uma metodologia que transforme os 

procedimentos técnicos de psicólogos e assistentes sociais em procedimentos de 

caráter inquisitorial, próprios da atuação policial e investigativa. 

A intervenção do psicólogo, ao priorizar a escuta, possibilita o início de um 

processo de elaboração simbólico, mais do que uma produção probatória, 

garantindo a ela, assim, uma oportunidade de transformação de sua dor. Em 

verdade, a técnica da oitiva diferenciada jamais deve partir de uma concepção 

utilitarista da obtenção da informação voltada para a constituição da prova no 

processo judicial, e consequentemente responsabilização do agressor. 

 

Elaboração psíquica consiste em que uma inscrição traumática como o 
abuso (uma realidade que invade a criança) possa adquirir um significado, 
uma representação, uma fala para que esta criança possa transformar o 
excesso vivido no real do corpo em uma expressão de símbolo como a fala 
ou a produção lúdica. Transforma o que é um indício, uma inscrição da 
violência, em uma representação processada psiquicamente através de 
recomposição simbólica. O ato da fala, nessa perspectiva, é terapêutico a 
visa a recompor psiquicamente a criança, porém necessita da escuta 
analítica (CONTE, 2008, p.221).  
 

Assim, apenas com a interdisciplinaridade apontada, é que se poderão 

resguardar crianças e adolescentes de uma inquirição com abordagem inapropriada, 

tendo em vista a capacitação, técnicas e demais especificidades, ausentes na esfera 

jurídica. A condenação criminal, nos casos de abusos sexuais, ou a intervenção 

contra os atos alienatórios, em conjunto com a humanização do depoimento, não 

esgotam a política pública infanto-juvenil, já que a política de atendimento integral à 

criança exige a participação dos órgãos de assistência social e de saúde, sendo 

relevante a integração entre as várias instituições de proteção.  
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4 A SISTEMATIZAÇÃO DA LEI Nº 13.341/17: POR UM SIST EMA GARANTIDOR 

AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

 Inicialmente cunhado sob a expressão de ‘depoimento sem dano’, o projeto 

piloto de oitiva de crianças e adolescentes teve suas raízes no ordenamento jurídico 

brasileiro no ano de 2003, por iniciativa do então Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Família da Comarca de Porto Alegre/RS.  

 Seu exercício na jurisdição da infância e juventude proporcionou a 

percepção de uma insuficiência de conhecimento teórico e técnico por parte de 

juízes, promotores e advogados no tocante à escuta de infantes, vitimizados pela 

violência e constrangidos pelo método tradicional de participação nos processos. 

 Em todo mundo, diversas experiências tomaram forma e todas elas, com 

suas peculiaridades próprias de seu sistema jurídico, reconheceram a importância 

do intercâmbio de políticas públicas e engajamento das áreas do Direito, da 

Psicologia e do Serviço Social. 

 No Brasil, com o advento da Lei nº 13.431/2017, com vigência em 05 de 

Abril de 2018, buscou-se a sistematização do sistema de justiça e de proteção que 

atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, determinando uma 

atuação do poder público, no sentido de capacitar profissionais e criar condições 

para a instalação das salas de audiência para a oitiva especializada. 

 Entretanto, pela complexidade dos atos que circundam o tema da violência 

infanto-juvenil, aliado a uma ausência alarmante de políticas públicas, percebe-se 

que o caminho para uma sistematização de um rol de garantias da criança e do 

adolescente ainda é longo. A partir da vigência da nova lei, faz-se necessário que as 

instituições ligadas ao sistema de justiça revejam suas práticas e capacite as 

equipes, visando um aprimoramento do atendimento especializado e protetivo às 

crianças e adolescentes.  

 Para tanto, o presente capítulo abordará narrativas e reflexões sobre a 

história e metodologia do depoimento especial, citando alguns avanços e propondo 

novos desafios para a sua efetiva implementação.  

 Face à complexidade do tema posto em discussão, não tem a presente tese 

o intento de esgotar todos os debates acerca do depoimento especial, mas 
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apresentar propostas que auxiliem os operadores do Direito na aplicação dos meios 

de composição dos conflitos, para além da Lei no 13.431/2017. 

 

4.1 A evolução histórica do depoimento especial 

 

 No Brasil, o pioneiro da prática da oitiva especializada, Daltoé César, pela 

vivência angustiante em ter que ouvir crianças de tenra idade vítimas de abuso 

sexual, percebeu de pronto o desafio da medida, bem como seu despreparo na 

condição de Juiz para enfrentar tal situação.  

Recordo-me que entre os anos de 1993 e 1997, quando jurisdicionei em 
vara criminal na cidade de São Leopoldo, cidade de médio porte situada na 
região metropolitana de Porto Alegre, em audiência que se realizava para 
ouvida de uma vítima de estupro – a adolescente tinha apenas 12 anos, o 
exame de corpo de delito atestava o recente desvirginamento, e estava ela 
bastante traumatizada, chorando e apresentando dificuldades de conter as 
suas emoções – perguntou o advogado de defesa, com um ar até jocoso, se 
ela tinha atingido o orgasmo (gozado) naquela relação. Por óbvio a 
pergunta foi indeferida, assim como o advogado advertido da impropriedade 
de suas indagações; todavia, o prejuízo já havia ocorrido, a vítima não foi 
respeitada em um momento de extrema dor (CEZAR, 2006, p.86). 

 

 Crianças vítimas de violência sexual, em especial as de natureza 

intrafamiliar, percorrem um longo e difícil caminho.  Quando a violência deixa marcas 

físicas, a solução se mostra mais simples, já que a perícia facilmente consegue 

comprovar as possíveis lesões no corpo do infante. Entretanto, a maior parte dos 

casos levados ao Poder Judiciário lá aporta sem exame físico ou com resultados 

negativos, o que dificulta sobremaneira a tarefa do julgador.  

 Sua irresignação com o método tradicional de oitiva, o remeteu ao estudo 

acadêmico das fontes doutrinárias e ao Direito Comparado, na busca de uma forma 

alternativa que viabilizasse a participação da criança e do adolescente como sujeitos 

de direito, dignos de proteção, nos processos em que figurassem como vítimas de 

abusos sexuais.  

Em contato com a obra da autora Veleda Dobke, tomou conhecimento dos 

dois modelos de tomada de depoimentos de crianças realizados em outros países, 

como forma de minimizar os impactos dos depoimentos: o sistema de 

videoconferência, com a criação de um espaço que permitisse a escuta da vítima 

sem que esta estivesse dentro da sala de audiência, e a escuta da vítima por meio 
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de um equipamento denominado Câmara de Gessel, que seria uma sala de vidro 

espelhada, na qual os operadores do direito permanecessem em uma sala contígua 

à sala de entrevista, vendo e assistindo o depoimento (HEERDT, 2019). 

 Firme no propósito e motivado por sua inquietação, inicialmente optou pelo 

modelo da videoconferência, e de forma rudimentar, providenciou uma câmera 

simples, adaptando um gravador analógico a um aparelho de televisor antigo, que 

conectasse o vídeo ao áudio. Sem imaginar a dimensão pela qual passaria seu 

embrionário projeto, Daltoé presidiu inúmeras audiências com o denominado 

‘depoimento sem dano’, implementando suas ideias em prol do tratamento 

humanizado das vítimas infantes, abusadas e violentadas (HEERDT, 2019). 

 Por óbvio, a nova metodologia implementada no Rio Grande do Sul passou 

por inúmeros desafios, a iniciar-se pela sistematização de um instrumento com 

regras próprias, como a análise dos custos que envolveriam o trabalho, bem como 

da identificação dos profissionais que realizariam a oitiva. 

 A partir dessa sistemática, estabeleceu-se um enquadramento técnico, 

propondo a divisão nas fases de acolhimento inicial, depoimento e 

encaminhamentos finais, estabelecendo diretrizes para oferecer à criança um 

ambiente mais acolhedor e confiável e contribuindo, por consequência, para o 

desfecho justo do processo criminal. Pela nova abordagem, é centrada na criança a 

proteção à sua integridade e dignidade, e não mais a uma redução simplista de 

produção de provas.  

 Importante salientar que as primeiras discussões oriundas do projeto do 

‘depoimento sem dano’, trouxeram à tona uma discussão há muito esquecida: a 

coerência e engajamento das políticas públicas destinadas à proteção da infância e 

da juventude. Inicialmente, o projeto versou apenas sobre a fase processual, e os 

ritos a se seguirem durante a tomada de depoimentos que envolviam crimes 

sexuais. 

 A Childhood Brasil contribuiu sobremaneira para a implementação do 

depoimento especial no Brasil, juntamente com organismos internacionais e o 

sistema de segurança, como o Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF), 

Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Justiça e Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), além das associações brasileiras de magistrados, promotores, 
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defensores públicos e associação brasileira de Psicologia Jurídica, organizando 

eventos com o fim de mobilizar os profissionais envolvidos, gerando um movimento 

em favor de culturas e práticas não revitimizantes. 

 Assim, o projeto de lei nº 3.792/2015, apresentado pela deputada federal 

Maria do Rosário e que tramitou na Câmara dos Deputados em regime de urgência, 

culminou na promulgação da Lei nº 13.431/2017, estabelecendo normativas 

baseadas em instrumentos internacionais na prática de tomada de depoimentos 

infanto-juvenis, quer como vítimas, quer como testemunhas de violência.  

 Entretanto, mesmo antes do advento da Lei nº 13.431/2017, fomentou-se em 

todo o país a necessidade de se discutir os parâmetros pretéritos desta proteção, ou 

seja, a cadência entre os órgãos do sistema de garantias e direitos. Inúmeros 

estudos e conferências que tinham o depoimento especial como foco de discussões 

abriram espaço para a análise da precariedade dos órgãos de proteção, que se 

mostravam insuficientes desde o início do evento violento, como a ausência de 

instrumentos hábeis para a denúncia, a recepção inadequada do caso pelos órgãos 

policiais e a absoluta falta de engajamento entre as diversas entidades de proteção 

infanto-juvenil.  

 A ideia de que o depoimento afrontaria os direitos humanos da criança, na 

medida em que busca a obtenção da prova em detrimento da proteção da vítima, foi 

sendo substituída por uma fase de debates aliada aos vários movimentos 

institucionais e novos profissionais que se interessaram pela metodologia, abrindo 

espaço a um campo de aprimoramento do instituto.   

 

4.2  O panorama estrangeiro: o depoimento especial no Direito argentino  

 

 As práticas de tomada de depoimento especial são recentes na história. Tais 

fatos eram justificáveis porque durante longos anos, a invisibilidade dos direitos 

infanto-juvenis era latente, e pouco se debatia acerca da necessidade de criação de 

um sistema não revitimizante, quando o assunto era a violação da integridade física 

e moral dos infantes. 

 A tomada de depoimentos tem utilizado duas abordagens: Closed Circuit 

Television (CCTV) e Câmara de Gesell. No primeiro, difundido inicialmente em 
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Israel, Canadá e Estados Unidos os depoimentos são coletados por meio de um 

circuito fechado de televisão e de videogravação. Já pela Câmara de Gesell, utiliza-

se duas salas divididas por um espelho unidirecional, que permite visualizar a partir 

de um lado o que acontece no outro, mas não vice-versa (SANTOS; GONÇALVES, 

2009). 44 

 Na América Latina, o modelo em destaque foi o adotado na Argentina, que 

trouxe o pioneirismo da adoção da denominada câmara de Gesell, a partir de 2003, 

por meio da Lei Federal n. 25.852/2003. O uso da Câmara já ocorria com fins 

terapêuticos desde o ano 1990, mas com a entrada em vigor da lei, esta sala 

ganhou o status de aparato judicial para produção de provas, e hoje, a experiência 

da Argentina vem se constituindo em forte referência para todos os países sul-

americanos. 

Em síntese, o sistema protetivo consiste em duas salas paralelas, divididas 
por um vidro e/ou espelho unidirecional, sendo que, de forma contígua, em 
que numa das salas encontra-se e vítima ou testemunha, acompanhada de 
um psicólogo (assistente social, pedagogo, etc., sendo mais comum os 
profissionais da psicologia) e do outro lado, os integrantes do sistema de 
justiça, de modo que apenas os profissionais do direito tem acesso visual à 
vítima e o(a) técnico(a) acompanhante (SANTOS;.VIANA; GONÇALVES, 
2017, p.171-186). 

 

 A reforma no Código de Processo Penal argentino, por meio da Lei nº 

25.852/2003, previu os procedimentos vinculados à participação protegida de 

crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência sexual, como a 

entrevista forense feita por psicólogo especializado e a videogravação do 

depoimento realizado em Câmara Gesell, a serem usados como prova válida do 

processo (ARGENTINA, 2004).  

 As Câmaras Gesell estão originalmente instaladas nas sedes do Ministério 

Público Fiscal que, embora autônomo, faz parte do Poder Judiciário. Isso garante 

que o depoimento seja tomado, necessariamente, por psicólogo, nas dependências 

                                                           
44 O sistema de depoimento por CCTV é o mais amplamente utilizado e seu alcance chega a 61% dos países 

que empregam a metodologia de depoimento especial, enquanto o sistema com Câmara Gesell é utilizado por 
39% deles. Observada a distribuição dessas metodologias por continente e país, constata-se que a Câmara 
Gesell é utilizada, predominantemente, nos países da América do Sul, pois 55% dos países que a empregam 
encontram-se neste continente. Já o sistema CCTV vem sendo utilizado por um número maior de países e 
continentes: 40% deles encontram-se na Europa, 24% na Ásia e 12% na América Central e Caribe (SANTOS; 
GONÇALVES, 2009).  

 



117 

do tribunal, ficando excluídos todos os tipos de interrogatórios em áreas 

administrativas, delegacia de polícia, dentre outros.  

No momento da audiência/entrevista, geralmente estão presentes na sala 
de observação a criança/adolescente vítima/testemunha e o psicólogo 
responsável pelo caso, que geralmente procura trabalhar com perguntas 
abertas e excepcionalmente com questões fechadas e hipotéticas. No outro 
lado do espelho, na sala dos participantes judiciais, estão presentes o 
promotor, o defensor da criança, em alguns casos o defensor do imputado, 
podendo também estar um juiz, embora esta não seja a regra. A entrevista 
apresenta caráter formal, não havendo ligação de áudio com o psicólogo, 
que procede interrompendo a entrevista duas ou três vezes, dirigindo-se à 
sala de audiência visando saber as indagações a serem feitas pelas partes 
(promotor de justiça/fiscal, defensor da criança e defensor do imputado). As 
estratégias investigativas de tomada de depoimento ficam a cargo do perito 
psicólogo, que se dirige ao declarante com tonalidade vocal suave, 
pausada, contemplando suas diferenças culturais e desenvolvimento 
evolutivo. As perguntas iniciais costumam ser mais genéricas, até se chegar 
ao mais pontual e concreto, visando a validação de uma suspeita de abuso 
sexual. Caso a entrevista seja prolongada, o profissional atua no sentido de 
diminuir os níveis de angústia e ansiedade da criança/adolescente 
vítima/testemunha, passando a fazer comentários positivos e informando ao 
declarante se sua presença será requerida novamente ou se com o que já 
foi coletado termina sua intervenção no processo judicial (SANTOS; 
GONÇALVES, 2009, p.101). 

 

 A apuração dos delitos penais na Argentina acontece perante o denominado 

Juizado de Instrução, sob a presidência do denominado juiz de garantia, geralmente 

representado pelo fiscal ou promotor público, sendo este o principal responsável 

pela produção da prova nos processos penais. Consoante disposição do próprio 

Código Penal argentino, não há um encaminhamento único para a denúncia.  

 Entretanto, a polícia figura como o principal órgão para o recebimento desta, 

e embora não seja responsável pela coleta dos elementos probatórios, colabora com 

o Ministério Público durante a investigação. Este, sob a suspeita de violência sexual, 

solicita então a entrevista do infante em Câmara Gesell, sendo o depoimento 

realizado em ambiente agradável e posteriormente videogravado, para consequente 

juntada aos autos, visando sua validação como prova (SANTOS GONÇALVES,  

2017).  

 Observa-se, portanto, que a metodologia argentina influenciou sobremaneira 

a sistematização da Lei nº 13.431/2017, especialmente no tocante à utilização de 

oitiva diferenciada para crianças e adolescentes e a antecipação das provas durante 

o processo, não havendo dúvidas de que se tornou um modelo especialmente 

importante contra a revitimização infanto-juvenil. 
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 Entretanto, observa-se, claramente no modelo argentino, uma ausência de 

instrumentos protetivos na fase pré-processual, limitando-se a lei apenas à fase 

posterior da denúncia. Assim, ainda que fosse tomado como exemplo para a 

implantação do depoimento, a legislação argentina carece de uma positivação no 

sentido de se promover políticas públicas para o enfrentamento dos atos violentos 

desde o seu acontecimento, fato este já enfrentado pela Lei brasileira nº 

13.431/2017, quando da preocupação em se sistematizar, em igual proporção, o 

acolhimento humanizado e a oitiva especializada nos órgãos administrativos. 

 Outra questão a ser contemplada é a inexistência de indicações das fases 

por que passa o depoimento, em especial no tocante à preparação da criança ou do 

adolescente para o momento da entrevista. No modelo argentino, não há uma 

preparação prévia à fase de julgamento, o que por si só, anula um dos momentos 

mais importantes para um eficaz depoimento, já que a fase do acolhimento tem por 

finalidade diminuir a ansiedade natural da chegada em um ambiente hostil, como de 

fato se apresenta o ambiente forense, evitando que a oitiva tenha que se 

estabelecer por mais de uma vez.  

 Além disso, não se pode olvidar de que fica clara a intenção do legislador 

argentino em recortar a violência infanto-juvenil à seara criminal, no momento em 

que regula apenas os crimes sexuais. Na linha diversa, a legislação brasileira 

inovou, trazendo a possibilidade de aplicação nas mais diversas possibilidades de 

incidência da violência infanto-juvenil, não se esquecendo do fenômeno das falsas 

denúncias de abuso sexual, criadas pelo acometimento dos atos de alienação 

parental.  

 Dito isso, é importante ressaltar que a legislação argentina abriu um 

importante espaço para a discussão acerca da implementação do depoimento 

especial, fazendo com que as pesquisas inicialmente introduzidas e desenvolvidas 

no Rio Grande do Sul tomassem forma. Entretanto, não obstante o avanço protetivo 

no tocante aos direitos infanto-juvenis há muitos caminhos tortuosos pelos quais 

deve se passar a novel legislação brasileira, em especial para que crianças e 

adolescentes tenham de fato um espectro de proteção, e não tão somente sirvam 

como instrumentos para o aumento de condenações nos casos de violência a que 

são submetidas. 
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 Além disso, não se observa na legislação argentina, uma preocupação com 

a violência psicológica, aqui denominada de alienação parental. É certo que o Direito 

brasileiro por muito tempo ignorou a prejudicialidade dos atos alienatórios, mas 

desde a promulgação da Lei nº 12.318/2010, os estudos demonstram que a 

alienação parental assumiu um caráter muito mais severo, na medida em que os 

atos deixam de ser apenas um maldizer de um cônjuge pelo outro, para se tornar 

uma verdadeira programação do infante de falsas ideias de abuso sexual, sendo o 

depoimento especial o melhor instrumento para coibir o denominado fenômeno do 

pensador independente.  

 

4.3 Reflexões sobre a destinação da Lei nº 13.431/2 017 

 

O depoimento especial, anteriormente cunhado sob a expressão Depoimento 

sem Dano, vem sendo utilizado no Brasil desde o ano de 2003, com a experiência 

vivenciada e introduzida pelo então Juiz de Direito Dr. Daltoé Cesar.  

Desde a sua pioneira aplicação, não obstante as críticas de parte dos 

profissionais de Psicologia e Assistência Social, a prática não sofreu censuras 

significativas por parte dos Tribunais Estaduais no tocante à sua constitucionalidade, 

sendo disseminada como um instrumento de proteção aos direitos infanto-juvenis, 

preconizados na Constituição Federal e no próprio microssistema de direitos da 

criança e do adolescente. 

Entretanto, não obstante a inexistência de vícios de inconstitucionalidade é 

importante destacar alguns pontos da indigitada lei, para que não haja lacunas 

severas, capazes de criar embaraços técnicos na aplicação prática diária.  

Ab initio, cumpre esclarecer que durante algum tempo, antes do advento da 

Lei nº 13.341/17, o posicionamento da doutrina sempre se inclinou para o fato da 

utilização do depoimento especial cingir-se apenas à seara criminal. Assim, ressalte-

se que a nova proposta legislativa cuidou em inserir os temas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e não no Código de Processo Penal, evitando assim as 

alegações de que o depoimento especial estaria adstrito apenas às questões penais, 

podendo o mesmo ser utilizado igualmente nas esferas cíveis e administrativas.  

A opção pela inclusão no ECA foi acertada, uma vez que encerra o 

argumento de restrição ao uso nas demais áreas jurídicas, em respeito ao princípio 
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da especialidade, devendo o Código de Processo Penal ser aplicado apenas na 

lacunas e omissões do microssistema infanto-juvenil.  

 Importante frisar também que o próprio ECA, em seu artigo 28, §1º, já 

estabelecia a necessária oitiva de crianças e adolescentes nos processos judiciais e 

administrativos (BRASIL, 1990). Além disso, a proteção à ampla defesa e ao 

contraditório é facilmente observada, a partir do momento em se fixa a participação 

de defesa técnica durante todas as etapas do procedimento de depoimento especial, 

garantindo a atuação de advogados e da Defensoria Pública para os acusados, 

indiciados e/ou autores de crimes contra crianças, bem como possíveis genitores 

inseridos em processos de alienação parental.  

 Além disso, não há que se olvidar de que a legislação em comento priorizou 

o Princípio da Proteção Integral. Por um lado, admitiu a participação de crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos, no momento em que sua palavra é 

considerada dentro da sistemática processual, e por outro lado, garantiu a recusa de 

se prestar declarações em juízo ou na polícia, consoante artigo 5º, VI, da Lei nº 

13.341/17 (BRASIL, 2017).  

 Ainda neste sentido, é importante frisar que a recusa por parte dos infantes 

em prestar o depoimento não isenta as autoridades policiais e o próprio Ministério 

Público de buscar outras provas cabíveis para a elucidação dos fatos, lembrando 

que a cadência dos órgãos do Sistema de Proteção tem exatamente a função de 

orquestrar o trajeto por que passa o episódio de violência experimentado.  

 Pelos aspectos acima apontados, percebe-se que a Lei nº 13.431/2017 não 

possui aparente vício de inconstitucionalidade. Além de ter sido proposta nos termos 

legais tramitou adequadamente no Congresso Nacional, sofrendo inclusive 

modificações e/ou alterações em seu texto original. Entretanto, para os grupos e 

classes corporativas que negam a importância do depoimento, a sistematização 

para a lei que rege o depoimento especial não foi feita à exaustão, sendo concebida 

sem o amadurecimento necessário das propostas legislativas.  

 Não se pode olvidar que conciliar as disposições legais de proteção à 

infância e juventude, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, não será 

uma tarefa fácil. A resistência à narrativa infanto-juvenil sobre a violência 

experimentada há muito pode ser observada pelos operadores do Direito e pelos 
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próprios conselhos que atuam em cooperação com o Poder Judiciário, como os 

Conselhos Federais de Psicologia e Assistência Social, que consideram o instituto 

como algo que responsabiliza a criança pela condenação do suspeito. 

 Entretanto, a importância da legislação é induvidável, já que trouxe à tona a 

necessidade de se (re)discutir as diretrizes dos direitos da criança e do adolescente, 

e para tanto, trabalhar com uma rede de proteção qualificada. Assim, os protocolos a 

serem desenvolvidos junto à rede de proteção capacitada, têm o intuito de 

desenvolver medidas protetivas, e não um fim para produção de provas ou 

condenação do suspeito.  

  A fundamentação de um depoimento especial emerge da ideia de proteção 

psicológica das vítimas infanto-juvenis, tendo como prerrogativa a não revitimização 

dos mesmos. Consoante será demonstrado no capítulo que se segue, para a sua 

implementação é exigido um intercâmbio entre a rede de atendimento, possibilitando 

um novo olhar para as questões afeitas à infância no contexto pré-processual e 

judicial, propriamente ditos.  

 Os destinatários da lei, conforme preconizado logo em seu artigo 1º, seriam 

crianças e adolescentes, observado o critério de definição já estatuído pelo ECA, 

podendo ser estendida a proteção aos jovens de 18 a 21 anos, consoante previsão 

do artigo 3º da Lei nº 13.431/17 (BRASIL, 2017), de forma facultativa. Aqui vale 

ressaltar que a faculdade estendida aos maiores de 18 anos e menores de 21 anos 

não se mostrou adequada, sob o ponto de vista de que a inclusão apenas dificultará 

a operacionalização do instituto. Em verdade, este deveria ser direcionado apenas 

aos menores de idade, face à condição de hipossuficiência processual. Para se  

promover uma proteção aos maiores de idade, mostrar-se-ia muito mais coerente a 

aplicação dos paradigmas da Lei Maria da Penha para tais casos, alargando-se o 

desta forma o conceito de violência doméstica, consoante previsão dos artigos 10 a 

12 da Lei nº 11.340/2006 (BRASIL, 2006).  

 Previsão importante da Lei nº 13.431/17 foi, nos incisos que seguem o 4º 

artigo, a especificação não taxativa das possíveis formas de violência que podem 

ser praticadas em desfavor dos interesses de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de crimes praticados mediante violência, iniciando pela violência física, 

passando pela violência psíquica, incluindo a alienação parental ou o bullying, 

violência física, violência sexual e pela mais recente caracterização de violência, 
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aqui denominada como violência institucional, sendo esta representada pela 

vitimização secundária dos órgãos que revitimizam os infantes, ao não fomentarem 

técnicas apropriadas para o enfrentamento do conflito (BRASIL, 2017). 

 Conforme ilustrado, a legislação em comento preconizou a incidência da 

denominada violência secundária ou institucional, ou seja, aquela cometida pelo 

próprio Estado, ao promover um enfrentamento do episódio violento sem qualquer 

proteção à vítima. É importante ressaltar que o depoimento da vítima, em muitos 

casos, acaba por ser a única prova para a persecução criminal ou banimento dos 

atos de alienação, em especial nos casos em que a violência se materializa no 

núcleo intrafamiliar, ou ainda, nos casos em que o exame pericial é inconclusivo, em 

razão do lapso temporal entre a agressão e sua realização. 

 A inovação trazida pela legislação em comento, neste sentido, foi a previsão 

do dever de indenização às vítimas quando vivenciam a denominada violência 

institucional, já que a ação ilícita ou a omissão, independente da demonstração da 

culpa civil, faz surgir a responsabilidade estatal. Dito de outro modo, a construção de 

espaços especializados, com equipamentos e preparação de pessoal especializado, 

deixa de ser uma faculdade para se tornar uma prerrogativa do ente estatal, 

culminando o descumprimento na responsabilização civil deste e de seus servidores 

públicos.  

 Os artigos 5º e 6º da Lei nº 13.431/2017 também abarcaram importantes 

inovações, no tocante à inserção dos principais direitos e garantias fundamentais na 

defesa e promoção dos direitos infanto-juvenis. Ainda que tais disposições já 

estivessem inseridas no texto constitucional e no próprio ECA, o caráter protetivo 

contido nos artigos reitera a importância de adequação do Sistema de Justiça, 

reforçando a condição de pessoa em desenvolvimento, carecedor de tratamento 

digno (BRASIL, 2017). 

 O inciso VI do artigo 5º, garante que crianças e adolescentes permaneçam 

em silêncio, não podendo ser coagidos, ameaçados ou punidos pelo exercício do 

direito ao silêncio. Importante frisar que não seria escopo da indigitada lei, usar a 

criança ou adolescente como instrumento de produção de provas. Por óbvio, como 

sujeitos de direitos, a autonomia da criança e do adolescente deve ser respeitada, 

prevendo-se expressamente o direito de ficarem em silêncio, se esta for a sua 

vontade.  
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 Interessante observar que o próprio texto da lei evidencia a necessidade de 

busca de outros meios alternativos de prova, inclusive para evitar que a 

criança/adolescente seja vista - e/ou tratada - como mero “instrumento de produção 

de prova” e mesmo constrangida/”forçada” a revelar o que ocorreu (BRASIL, 2017). 

 Vale ressaltar que a Lei nº 13.341/17 prioriza a sistematização do 

depoimento especial, ainda que preveja a escuta especializada em seus termos. 

Fato é que ainda hoje pouco se discute acerca da importância do momento pretérito 

de acolhida do infante, que se dá justamente na fase pré-processual.  

 Desta forma, no curso do presente trabalho, serão apontados os benefícios 

em se fomentar a oitiva antes mesmo da fase processual, aqui entendida como 

oitiva especializada, em que o infante poderá revelar o ato violento em relato livre 

evitando-se, desta forma, que seu depoimento seja requerido desnecessariamente 

na fase judicial, quando o conjunto probatório se mostrar suficiente.  

 

4.3.1 Escuta diferenciada e depoimento especial: ro mpendo a confusão 

conceitual 

 

A grande celeuma que persistiu quando o assunto era a garantia dos direitos 

infanto-juvenis, sempre foi a ausência de políticas públicas, regidas de forma 

cadenciada, que pudessem fazer valer a efetivação dos direitos da criança e do 

adolescente previstos constitucionalmente. Neste sentido, do percurso entre a 

notificação e a denúncia, diversos entraves podem ser observados, ante a ausência 

de mecanismos eficientes de prevenção e combate aos atos violentos. 

Antes mesmo de se adentrar nos protocolos e medidas trazidas pela Lei nº 

13.431/17, é importante trazer à baila a confusão conceitual existente entre a escuta 

especializada e o depoimento especial de crianças e adolescentes.  

A escuta especializada ou protegida é procedimento extrajudicial, previsto no 

art. 7º, da Lei nº 13.431/17, e tem como finalidade realizar entrevistas com a criança 

ou adolescente vítima ou testemunha de violência. O procedimento ocorre perante o 

órgão da rede de proteção da criança e do adolescente, nos denominados Centros 

de Referência, ficando o relato do infante adstrito ao ocorrido e ao necessário à sua 

proteção, visando o acompanhamento da vítima em suas demandas, na perspectiva 

de superação das consequências da violação sofrida, inclusive no âmbito familiar. 
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Art. 7º: Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre 
situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede 
de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o 
cumprimento de sua finalidade (BRASIL, 2017). 

 

Insta salientar que o atendimento protetivo, no contexto do sistema de 

garantias, possui caráter de acolhimento e acompanhamento, e não 

necessariamente da confirmação da ocorrência ou não de violência. Após a 

acolhida, o encaminhamento do caso deve incluir o registro do atendimento 

realizado, incluindo o relato espontâneo da vítima e informações eventualmente 

coletadas com os responsáveis ou acompanhantes, evitando-se revitimização pela 

repetição dos fatos, especialmente no momento da tomada do depoimento 

especializado. 

A Rede de Proteção, através dos órgãos capacitados para tanto, poderá 

realizar a escuta especializada limitada ao relato estritamente necessário para o 

cumprimento de sua finalidade, sendo a narrativa do infante tomada de forma 

voluntária, onde constarão elementos importantes à investigação, como autoria, 

local, data e circunstâncias do fato, que deverão ser informados à Autoridade Policial 

(artigo 7º) (BRASIL, 2017). Neste momento, as informações seriam levadas à 

autoridade policial para registro do boletim de ocorrência, e se for o caso, a criança 

ou adolescente vitimizado encaminhado a um estabelecimento de saúde. 

Já o depoimento especial, antes denominado de “depoimento sem dano”45, é 

a forma de colheita de declarações de crianças e de adolescentes, que ocorrerá 

perante a autoridade policial ou judicial. Ele busca, assim como a escuta 

especializada, a proteção psicológica das vítimas e testemunhas infanto-juvenis. A 

oitiva da criança e os protocolos, que serão pormenorizados adiante, poderão ser 

utilizados como prova no processo judicial (artigo 8º da Lei nº 13.341/17).  

Importante ressaltar a recente definição legal trazida pela Lei nº 13.431/17: 

 

                                                           
45

 A oitiva diferenciada de crianças e adolescente vítimas de violência, inicialmente foi denominada como 
Depoimento sem Dano, sendo tal expressão inapropriada, quando o assunto era a garantia da não 
revitimização. Consoante Arantes (2008, p.13), “queremos assinalar uma certa dose de ingenuidade na 
expressão sem dano [...], ou seja, uma audiência não é exatamente o mesmo que uma entrevista, consulta ou 
atendimento psicológico, onde a escuta do psicólogo é orientada pelas demandas e desejos da criança, e não 
pelas necessidades do processo”. 
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Art. 8º: Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou 
adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial 
ou judiciária (BRASIL, 2017). 

 

Frisa-se que o próprio texto legislativo determina que tal depoimento seja 

feito perante a autoridade policial ou judicial, e se possível, uma única vez, em sede 

de produção antecipada de provas, sempre que a vítima ou testemunha tiver menos 

de sete anos de idade, ou quando se tratar de violência sexual (art. 11, caput e §1º), 

com restrições literais à repetição da diligência, que fica condicionada à cabal 

demonstração de sua imprescindibilidade e à expressa concordância da criança ou 

adolescente (BRASIL, 2017). 

Por outro lado, o depoimento especial de criança ou adolescente, 

independentemente da idade, vítima ou testemunha de qualquer tipo de violência 

(inclusive sexual), poderá ser realizado em sede de investigação policial, desde que 

a autoridade policial o considere absolutamente indispensável, diante das 

circunstâncias do caso concreto, à elucidação do fato e à adoção das providências 

cautelares e urgentes de competência de Delegado de Polícia, atentando para o 

direito de ser ouvido ou de permanecer em silêncio, assim como para realização da 

escuta por profissional treinado, em local apropriado e acolhedor, que garanta a 

privacidade e preserve o contato com o suposto autor, consoante previsão dos 

artigos 5º, I e VI, e 8º a 10º da Lei nº 13.431/17 (BRASIL, 2017). 

Constatado risco à criança ou ao adolescente, a autoridade policial 

representará ao Juízo Criminal, em qualquer momento do procedimento de 

investigação, pela concessão das medidas de proteção elencadas no art. 21 da Lei 

nº 13.431/2017 (BRASIL, 2017). 

Assim, a autoridade policial, diante da apuração de elementos mínimos que 

apontem indícios de autoria e materialidade, representará, obrigatoriamente e de 

forma imediata, diretamente ao Ministério Público, que pugnará pela produção 

antecipada de prova para coleta do depoimento especial judicial, (Art. 11, § 1º, 

Incisos I e II da Lei nº 13.431/2017), sem prejuízo de prosseguir investigando o fato, 

visando à conclusão do procedimento policial, e de comunicar o Ministério Público e 

o Poder Judiciário, surgindo eventual fato novo relevante (BRASIL, 2017). 

O Ministério Público, para tomada do depoimento especial de crianças e 

adolescentes, de forma célere, poderá requerer pedido de diligências 
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complementares ou ajuizar ação perante o juízo criminal, se entender imprescindível 

a oitiva do infante para a elucidação dos fatos. Coletado o depoimento especial 

haverá requerimento do Ministério Público pela extinção da cautelar, eis que 

esgotado o seu objeto, pugnando pela abertura de vista dos autos do inquérito 

policial para oferecimento de denúncia, e pela remessa de cópia da mídia às 

autoridades competentes de outras esferas, preservando seu sigilo, para utilização 

como prova emprestada, visando evitar a renovação da oitiva de crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, assim como a revitimização 

(BRASIL, 2017). 

É importante ressaltar que a autoridade policial, enquanto integrante da rede 

de proteção, deverá optar pela escuta especializada, que terá como finalidade 

precípua a determinação de diligências necessárias ao processo de investigação. 

Essa entrevista terá como finalidade específica determinar as diligências 

investigativas, inclusive eventual representação pela prisão do suspeito. 

Desta forma, as ações propostas resumem-se à escuta especializada 

(acolhimento) e depoimento especial (produção de provas). Para tanto, observa-se 

que a punição e a responsabilização encontram-se em momento posterior à 

proteção e promoção da dignidade infanto-juvenil, sendo estes dois últimos 

parâmetros para a função precípua da lei, que se resume à prevenção da 

revitimização, em oposição ao modelo tradicional de oitiva até então utilizado. 

 

4.4 A entrevista cognitiva: metodologia da escuta e specializada e do 

depoimento especial 

 

 Antes de se adentrar ao estudo das técnicas de entrevista, é fundamental 

compreender como se dá, em termos psicológicos, a tarefa de testemunhar.  

 Consoante o que exaustivamente se declinou na presente pesquisa, é 

notório quão tortuoso mostra-se o caminho da violência intrafamiliar contra crianças 

e adolescentes, desde a sua ocorrência, passando pela denúncia, até seu efetivo 

conhecimento por parte da autoridade policial e posteriormente o tratamento 

despendido pelo Poder Judiciário a esses casos.  
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 Indubitavelmente, o sistema de justiça no Brasil ainda é muito falho, 

carecedor principalmente de materiais de trabalho e especialmente de preparo 

profissional para lidarem com as vítimas de episódios violentos. 

 Não obstante os esforços estatais de criação de espaços adequados não 

revitimizantes, para a realização da escuta especializada ou mesmo do depoimento 

especial, pela própria dimensão territorial do país, a proteção despendida pela Lei nº 

13.431/17 fica praticamente invisível, no momento em que crianças e adolescentes 

permanecem revitimizados todos os dias, abandonados nas redes de proteção e nos 

(des)caminhos dos processos judiciais.  

 As primeiras observações críticas sobre tais questões reside, propriamente 

dito, na ineficiência da rede de proteção. Analisando-se o nascedouro do episódio 

violento, percebe-se de antemão quão ineficientes ainda são os meios de denúncia 

disponíveis para uma revelação sigilosa e eficaz. Além disso, aqueles que prestam 

os primeiros atendimentos, como enfermeiros e médicos, desconhecem a 

sistemática protetiva disponibilizada à criança e ao adolescente. 

 Em segundo lugar, equipes policiais, totalmente na contramão do que 

preconiza a Lei nº 13.3412017, utilizam-se de entrevistas cognitivas rudimentares, 

perdendo dentro do contexto valiosas informações sobre o ato violento, exatamente 

por inexistir um protocolo específico de toda a rede de proteção.  

 Algumas críticas à utilização do depoimento especial encontram-se 

justamente na confusão conceitual das próprias técnicas de entrevistas utilizadas. 

Na verdade, a lei não faz qualquer distinção quanto à idade das vítimas, e por isso é 

importante destacar que tal diferenciação reside justamente no tipo de entrevista a 

ser utilizada, cabendo à Psicologia o ajuste para a eficácia do depoimento. 

 A entrevista cognitiva, assim denominada, é a espécie mais adequada para 

a oitiva de crianças maiores e adolescentes. Já a entrevista estruturada (que pode 

ser utilizada com crianças menores), por exemplo, está entre as entrevistas 

investigativas mais utilizadas em diversos países e que tem apresentado maior 

validade científica, sendo largamente estudada e testada no campo científico. Nesta 

última, a utilização de bonecos anatômicos e outros recursos para além da 

linguagem verbalizada são utilizados, a fim de se conseguir um relato fidedigno ao 

ato violento. O ponto de encontro entre as duas reside exatamente na busca da 



128 

recuperação de informações na memória de forma livre, menos direta e mais isenta 

de sugestão (FEIX; PERGHER, 2010, p.216). 

 Consoante dito alhures, as duas formas de entrevistas, quais sejam, a 

escuta especializada e o depoimento especial, complementam-se, reciprocamente. 

A primeira normalmente é realizada em hospitais ou consultórios, com o fito de um 

acolhimento inicial, onde à criança ou adolescente, de forma espontânea, é aberto o 

espaço para o relato do episódio angustiante sofrido. Importante ressaltar que, 

diferente de ser um espaço para a tomada de um compromisso formal com a 

verdade, é um espaço para a adoção de medidas terapêuticas.  

 Por outro lado, as entrevistas forenses também devem ocorrer no sentido de 

respeitar a condição de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, jamais 

antevendo punições criminais, mas sim preconizando medidas que viabilizem os 

devidos encaminhamentos em caso de suspeitas de violações de direitos.  

 

[...] para o julgamento desses processos é preciso ir muito além da análise 
da credibilidade da palavra da vítima. Como anteriormente examinado, o 
testemunho infantil pode ser verdadeiro ou falso. O testemunho verdadeiro 
diz respeito à exatidão entre o fato ocorrido e aquele relatado. Por outro 
lado, o testemunho falso pode decorrer de distorção proposital dos fatos 
(mentira) ou de distorção da memória (falsas memórias) [...] Além de mentir 
de forma deliberada, algumas crianças e adolescentes utilizam a acusação 
de abuso sexual para fazer cessar outras formas de violência física, 
psicológica ou negligência. A posição de vítima de abuso sexual pode 
oferecer à criança a atenção, o respeito e os cuidados necessários ao 
desenvolvimento do ser humano que lhe estavam sendo negados (PISA, 
2006, p.28-29). 

 

 Segundo Cezar (2006), a dinâmica do depoimento especial consiste 

basicamente em três momentos: o acolhimento inicial, o depoimento ou inquirição e 

o acolhimento final/encaminhamentos. No acolhimento inicial, os responsáveis, 

juntamente com a criança ou adolescente, são orientados a chegar ao local com 

antecedência, evitando-se um possível contato com o acusado. Importante ressaltar 

que o juiz presidirá a audiência, cabendo às partes, defesa e acusação, formularem 

perguntas, deixando ao técnico a oportunidade de atuar como uma espécie de 

intérprete, utilizando-se para tanto das técnicas de sua atuação profissional.  

 Uma das inovações no tocante ao depoimento é justamente a fase final de 

encaminhamentos. Numa perspectiva do depoimento tradicional, após a conclusão 

do ato, a vítima é liberada, sem qualquer preocupação de conceder à mesma 
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qualquer respaldo de proteção. Os encaminhamentos, que também são uma 

proteção invocada pela lei, têm exatamente o condão de proporcionar para a vítima, 

se preciso for, atendimento médico e/ou psicológico, estendido também aos 

familiares.  

 Encerrado o depoimento, este deve ser armazenado em mídia apropriada 

(pen drive, DVD) e juntado aos autos (BRASIL, 2017), podendo ser revisto em 

qualquer outra fase processual, inclusive a recursal. 

 Pisa (2006), em seu trabalho sobre a psicologia do testemunho46, identificou 

com clareza algumas cautelas que podem interferir diretamente na qualidade da 

entrevista com crianças. No tocante à linguagem, a orientação é o uso da voz ativa, 

de palavras e frases simples, evitando duplos negativos e perguntas múltiplas, bem 

como prestar atenção se a criança compreendeu a pergunta.  

 Para a autora, os diferentes protocolos de entrevista forense, de modo geral, 

dividem entrevista em três etapas distintas, sendo a primeira uma fase inicial para 

construção do rapport e estabelecimento das regras da entrevista, com o fim de 

estabelecer uma confiança com a criança ou adolescente. Na segunda etapa, a 

criança é solicitada a relatar livremente o evento, com todos os detalhes que possam 

ser recordados e na terceira, oportuniza-se o agradecimento à colaboração do 

infante, permitindo que a criança esclareça suas dúvidas47. 

 Em atenção ao referencial exposto por Furniss (1993, p.74) são realizadas 

quatro tipos de perguntas, a saber: perguntas abertas, fechadas, de escolha e 

hipotéticas. Em termos gerais, os métodos utilizados pelos psicólogos ou assistentes 

sociais, começando pelo acolhimento por parte destes profissionais, são de 

perguntas abertas, deixando um tempo livre para a criança se expressar sobre os 

questionamentos apresentados, valorizando sua espontaneidade.  

                                                           
46

 A Psicologia do Testemunho, área do conhecimento que estuda os processos envolvidos nos depoimentos, se 
firma como uma importante aliada no sentido de fornecer as técnicas apropriadas para que os profissionais de 
saúde mental, juntamente com os operadores da lei possam obter informações mais consistentes e fidedignas 
dos depoimentos. Disponível em: http://www.mpap.mp.br/images /infancia/t%C3% A9cnicas_de_ 
entrevista_investigativa-1.pdf. Acesso em: 12 .01. 2019. 

47 Vige atualmente, um novo modelo de protocolo brasileiro de entrevista forense, testado em três Tribunais de 
Justiça (Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Pernambuco). Guia de Entrevista Forense NICHD1 2 Versão 
Português – Brasil. Disponível em http://nichdprotocol.com/nichdbrazil.pdf. Acesso em: 22 01. 2019. 
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 A experiência de prestar um depoimento, por si só, já gera uma ansiedade, e 

o que espera do profissional é a criação de uma atmosfera acolhedora, 

estabelecendo um vínculo de confiança48. 

“Olá, meu nome é _______ e sou_____ (identificar profissão). (Apresentar 
todas as outras pessoas presentes na sala; idealmente mais ninguém 
estará presente). Hoje é ____ (data) e agora são ____ (horas). Estou 
entrevistando ____ (nome do entrevistado/a) no/a _______ (local).” “Como 
você pode ver, temos aqui uma câmera de vídeo e um microfone para 
gravar a nossa conversa. Assim, é mais fácil me lembrar de tudo o que você 
vai me contar. Às vezes, esqueço de algumas coisas e a gravação me ajuda 
a ouvir com toda a atenção sem ter que escrever tudo o que você disser”. 
“Parte do meu trabalho envolve falar com crianças (jovens) sobre as coisas 
que aconteceram com elas. Eu me encontro com muitas crianças (jovens) e 
assim elas podem me contar a verdade sobre coisas que lhes aconteceram. 
Por isso, antes de começarmos, quero ter certeza de que você 
compreendeu que é muito importante contar a verdade” (com crianças 
pequenas explicar: “Aquilo que é verdade e aquilo que é mentira”) (LAMB et 
al., 2008, p.1, grifos do autor). 

 

As perguntas fechadas como “Seu tio te beijou?”, “Sua mãe falou mal do seu 

pai?”, dentre outras, devem ser evitadas, uma vez que sugere para a própria criança 

a culpa pelo abuso experimentado. O papel do técnico não é o de um inquiridor, mas 

sim de um facilitador para que o depoimento aconteça sem a revitimização:  

 

O/A teu/tua professor/a (médico(a)/psicólogo(a)/vizinho(a)) me contou/ me 
mostrou (“que você mexeu no pipi de outras crianças/ ”um desenho que 
você fez”) e eu queria saber se alguma coisa aconteceu com você. Alguém 
(fazer breve sumário das alegações ou suspeitas sem adiantar nomes do 
suposto ofensor ou sem dar muitos detalhes)”. Por exemplo: (“Alguém na 
tua família te bateu?” ou “alguém mexeu no teu pipi? “ou outras partes 
privadas do seu corpo?”) (LAMB et al., 2008, p.6, grifos do autor). 

 

Não se pode olvidar de que, num procedimento comum de tomada de 

depoimento, os entrevistadores (sejam eles delegados, juízes ou promotores) não 

conseguem explicitar de forma clara os propósitos das entrevistas que serão 

realizadas. Normalmente, vítimas e testemunhas são apregoadas pelos 

serventuários da justiça, e ingressam nas salas de audiência, digam-se de 

passagem, recintos formais e hostis, sem qualquer conhecimento de qual seria 

efetivamente sua contribuição para o deslinde daquele caso em concreto.  

A falta de informações seguras e objetivas por parte das autoridades que 
presidem as instruções processuais, somente reforça a divisão no sentido 

                                                           
48 Não serão abordadas no presente trabalho, de forma pormenorizada, as técnicas de inquirição para o 

depoimento especial. As sugestões apontadas tem o único fito de esclarecer acerca da metodologia 
adequada a essa espécie de tomada de depoimento 
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de que as testemunhas da acusação servem para punir culpados, e as 
testemunhas da defesa servem para absolver inocentes, quando, na 
verdade, a presença das testemunhas e vítimas somente justifica-se para 
esclarecerem fatos pretéritos que possuam significado jurídico, sendo que o 
serviço de acusação e defesa é eminentemente técnico e confiado a 
profissionais que atuam nos casos concretos (SOUZA, 2008, p.262).  

 

 Assim, mostra-se importante distinguir os termos inquirição de oitiva. Inquirir 

significa perguntar, indagar, investigar, pesquisar. Por outro lado, ao ouvir, buscar-

se-á a valorização da fala da criança e do adolescente, seja por meio da oralidade e 

da verbalização, como pelo simbolismo da não verbalização, expressada por 

desenhos e comportamentos.  

 

Escutar é complicado e sutil. [...] Não é bastante ter ouvidos para ouvir o 
que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. [...] A gente 
não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor [...]. 
Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se 
aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração [...] E 
precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é 
muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais 
constante e sutil de nossa arrogância e vaidade (ALVES, 2018, on line). 
  

 É necessário avaliar a necessidade de perguntas apropriadas de acordo 

com o desenvolvimento da criança, uma vez que determinados questionamentos 

podem não ser compreendidos em função de sua complexidade, ou em função da 

fase cognitiva que se encontram.  

 Desta forma, a busca para um modelo de protocolos a serem utilizados, 

oferecerá um norteamento para seu uso, bem como fornecerá subsídios teóricos e 

informativos necessários para o aprimoramento da prática de oitiva. 

 
4.5 O depoimento especial na jurisprudência pátria 

 

Consoante declinado em todo o trabalho, a grande celeuma e discussão que 

gira em torno da escuta especializada e do depoimento especial, está justamente na 

ausência de um sistema cadenciado de procedimentos que permeiam as questões 

da violência infanto-juvenil, desde a descoberta do fato (notícia), até a fase 

processual. 

 O descompasso existente entre os órgãos de proteção e a ausência de 

protocolos acaba se tornando um grande aliado à continuidade dos atos, já que 

muitos episódios perdem-se ainda na fase da denúncia.  



132 

 Em termos práticos, o fluxo de atendimento das demandas que envolvem 

violência sexual e psicológica (alienação parental), distingue-se no início, mas 

possui pontos comuns quando as questões chegam ao Poder Judiciário. 

 Após o início das pesquisas sobre o depoimento especial, realizadas por 

Daltoé Cezar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a prática ganhou adeptos 

no Poder Judiciário, compreendendo que a dinâmica da oitiva de crianças e 

adolescentes carecia de um regramento especial, face à desproteção por que 

passavam vítimas e testemunhas de violência em todo o país. 

 Consoante mencionado alhures, desde o início de sua aplicação no Brasil, o 

foco de utilização do depoimento eram os crimes sexuais cometidos em desfavor de 

crianças e adolescentes, nada mencionando a respeito da violência psicológica 

(alienação parental), até mesmo porque esta não era tratada sob o prisma jurídico, 

sendo encarada sempre como um dilema/problema enfrentado pelos cônjuges 

inseridos em um contexto de litigiosidade pelo fim da relação conjugal. 

 A respeito do tema, vislumbra-se a decisão do Tribunal de Justiça do 

Paraná: 

APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO 
CÓDIGO PENAL). IMPRESCINDIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA 
E DO DEPOIMENTO DE SEU IRMÃO, O QUAL FOI APONTADO COMO 
TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. 
COLHEITA POR MEIO DO SISTEMA DECLARAÇÃO SEM DANO (DSD). 
OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO Nº 33/2010 DO CNJ E AOS 
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA CONDIÇÃO PECULIAR DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO PESSOAS EM 
DESENVOLVIMENTO. BUSCA DA VERDADE REAL.  EXPEDIENTE 
AMPARADO NOS ARTS. 616 E 156, AMBOS DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. SOBRESTAMENTO DO APELO ATÉ ULTIMADA A 
DILIGÊNCIA. I- Em se tratando de crime perpetrado contra a dignidade 
sexual de uma criança, cuja declaração não foi colhida na fase inquisitiva e 
sequer na fase judicial, possível a Câmara converter o julgamento em 
diligência, com base no art. 616 do Código de Processo Penal, porque 
imperiosa a sua inquirição nos moldes do método depoimento sem dano 
(DSD), considerando que sua palavra ostenta grande relevância em ações 
desta natureza e a consecução da verdade real constitui o propósito do 
processo penal. II– Revelando-se essencial a audição da testemunha 
referida que, no caso, presenciou, em tese, as investidas de cunho sexual 
imputadas ao réu, deve ela ser ouvida pelo método depoimento sem dano 
(DSD), porque se trata de uma criança, com base nos arts. 209, § 1º, 156 e 
616, todos da Lei Adjetiva Penal. APELO CUJO JULGAMENTO RESTA 
SOBRESTADO ATÉ SER ULTIMADA AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS” 
(TJPR - 3ª C. Criminal - AC - 1421453-0 - Pontal do Paraná -  Rel.: Gamaliel 
Seme Scaff - Unânime -  J. 02.06.2016). (PARANÁ, 2016, on line). 
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 Embora o depoimento tenha sido implementado de forma tímida em algumas 

comarcas desde seu início em 2003, observa-se um caráter finalístico da medida, no 

momento em que a palavra da criança era utilizada tão somente como única prova 

capaz de incriminar o suposto agressor. Temas como ‘verdade real’, e a 

inobservância do caráter pretérito de proteção, fogem do que hoje se preconiza com 

a aplicação do instituto, que deve ter a função de complementariedade das provas 

durante o curso processual.  

 A questão a que se ventila, desde o início da aplicação do depoimento 

especial, é a valorização da palavra infanto-juvenil, como único meio de prova a se 

aferir uma possível conduta violenta, quando o depoimento da criança passa a ter 

valor de prova única, atribuindo à mesma a responsabilidade pelo destino dos 

acusados que, aliás, muitas vezes são seus familiares. 

 Nos crimes sexuais em que não há vestígios aparentes de materialidade, a 

palavra da vítima entra no contexto probatório como um dos indícios da efetivação 

do ato violento.  

 O foco da pesquisa jurisprudencial realizada se deu sobre crimes que pouco 

deixaram ou não deixaram vestígios materiais, isso porque a regra no abuso sexual, 

em especial aquele cometido no núcleo intrafamiliar, demonstra uma baixa 

ocorrência de conjunção carnal que, somada à demora da denúncia, reduz ou anula 

qualquer vestígio de materialidade do evento violento.  

 Pelo fato da maioria dos casos ter como agressores pessoas da família ou 

muito próximas a ela, a vítima não sabe mais em quem pode confiar, além do medo 

de represália, ou por não compreender o ato sexual em si, tendendo a se silenciar, 

surgindo então a denominada ‘síndrome do segredo’, que influencia na demora da 

denúncia, prejudicando ainda mais a identificação da agressão. 

CRIMINAL. RESP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO EM 
SEGUNDO GRAU. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. 
ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. RECURSO PROVIDO. 

I. Hipótese em que o Juízo sentenciante se valeu, primordialmente, da 
palavra da vítima-menina de apenas 8 anos de idade, à época do fato -, e 
do laudo psicológico, considerados coerentes em seu conjunto, para 
embasar o decreto condenatório. 

II. Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima 
tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos 
casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com 
testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes. 
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III. Recurso provido, nos termos do voto do Relator  
(STJ. RESP 700.800- RS. 2005) (BRASIL, 2005). 

 

 Na verdade, pouco antes do advento da Lei nº 13.431/2017, as questões 

relativas ao depoimento especial, já demonstravam uma preocupação com o cunho 

probatório das decisões que envolviam crimes sem vestígios, ou mesmo falsas 

denúncias de abuso sexual. 

 Como exemplo cita-se o julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

conforme se colhe da Apelação Criminal n. 2008.063280-1, referente a atentado 

violento ao pudor praticado pelo padrasto contra menina de sete anos à época dos 

fatos: 

CRIME CONTRA LIBERDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR, COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA E EM CONTINUIDADE DELITIVA. 
ACUSADO QUE, NA CONDIÇÃO DE PADRASTO, ABUSAVA 
SEXUALMENTE DA VÍTIMA, QUE POSSUÍA, À ÉPOCA DOS FATOS, 7 
ANOS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR 
AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS E 
CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONVENCEM ACERCA DA MATERIALIDADE E 
DA AUTORIA DELITIVAS. DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA 
OFENDIDA. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS 
ANGARIADAS NO PROCESSADO. ELEMENTOS PROBANTES 
SUFICIENTES PARA DAR SUPORTE AO DECRETO CONDENATÓRIO. 

Nos crimes contra os costumes, geralmente cometidos na clandestinidade, 
os depoimentos testemunhais da vítima, quando claro s, coerentes e 
harmônicos, com apoio nos autos, são bastantes para  embasar o 
decreto condenatório, independentemente da presença  de vestígios no 
exame pericial.  [...] (SANTA CATARINA, 2008, grifo nosso). 

 Observa-se, dessa forma, que nas decisões judiciais a palavra da vítima 

desponta como a principal prova para a condenação do réu, assumindo a prova 

pericial de corpo delito, por exemplo, um caráter secundário no conjunto probatório.   

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes 
para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na 
denúncia. Os depoimentos prestados pela vítima mostraram-se sempre 
consistentes e seguros, bem como convergentes com os depoimentos das 
demais testemunhas em minudências. Importante enfatizar que, em se 
tratando de crimes contra os costumes (que, por natureza, são praticados 
às ocultas, sem a presença de testemunhas), é preciso reconhecer especial 
valor à palavra da vítima. A corroborar essa conclusão, ainda, o laudo 
médico sobre o exame realizado sobre a vítima (Apelação nº 70027218353, 
p. 8, TJRS). 

 Além disso, observa-se também que mesmo diante de uma confissão 

durante a instrução processual, o depoimento da vítima ainda assim era solicitado, 
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com o fito de corroborar a incriminação do suposto réu, mostrando-se fundamental à 

formulação da sentença condenatória:  

O conjunto probatório é coerente e harmônico com o relato detalhado e 
seguro do ofendido, tendo, inclusive, o apelante, confessado o delito, tanto 
em sede policial quanto na entrevista com a assistente social. Além disso, a 
jurisprudência é pacífica quanto ao valor do depoimento da vítima em face 
das circunstâncias em que esta espécie de delito normalmente ocorre. [...]. 
Como se vê, não há nada que retire a credibilidade do depoimento da 
vítima, o qual está em consonância com as declarações prestadas pelo 
acusado na delegacia, com o laudo de avaliação psicológica e estudo social 
e com o exame áudio-gráfico da gravação feita pelo ofendido. Deste modo, 
a condenação não foi lastreada unicamente na palavra da vítima, mas se o 
fosse, a jurisprudência é pacífica quanto ao valor relevante do depoimento 
da vítima, em face das circunstâncias em que esta espécie de delitos 
normalmente ocorrem, visto que cometidos em locais em que ninguém mais 
possa testemunhar, além da vítima (RIO DE JANEIRO, 2007, p. 1-6).  

E ainda: 

Não havendo porque se duvidar da palavra da vítima, nestas hipóteses, o 
mínimo a ser feito é aceitá-la, como tem feito a doutrina e jurisprudência. 
Não se iria acusar inocente, sem mais nem menos. Por isso a relevância 
dos relatos (TJSP: Apelação criminal nº 990090937661; Apelação criminal 
nº 993071274275; Apelação criminal nº 990091017663) (SÃO PAULO, 
2009). 

 

 Consoante se observa, uma das principais críticas que ainda se vislumbra 

no tocante à adoção de depoimento especial, reside exatamente em se conceder à 

palavra da vítima um caráter de presunção de veracidade quase que absoluto, 

deslocando o valor das provas materiais para um patamar secundário.  

 Além disso, o fato de se instituir a obrigatoriedade do depoimento, em todos 

os casos de violência, inseriria a responsabilidade da criança ou do adolescente na 

produção da prova, com o fim utilitarista de condenar o suposto agressor, que na 

maioria das vezes, é membro integrante do núcleo familiar. Consoante se declinou 

em todo o trabalho, o infante tem o direito de prestar o depoimento, mas também o 

de permanecer em silêncio, sendo estas duas situações formas de proteger a sua 

integridade moral e psíquica.   

 Desta forma, pensar no peso atribuído à palavra da criança ou adolescente, 

como única forma de se criar solidez na prova processual, resultaria em cruéis 

condenações que poderiam incriminar injustamente o réu.  
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 Diante das questões apontadas, uma indagação merece ser analisada: seria 

o depoimento especial uma fase obrigatória em todos os processos que 

envolvessem violência sexual e/ou psicológica? 

 Em verdade, pela análise dos julgados ora colacionados por amostragem, 

percebe-se claramente a inexistência de protocolos e/ou registros de todos os 

eventos por que passou a criança ou o adolescente vitimizado. Em nenhum dos 

julgados, cita-se, por exemplo, a intervenção do Conselho Tutelar, e nem mesmo a 

fase de acolhimento nas Delegacias de Polícia, desprezando por completo a escuta 

especializada que também é definida na Lei nº 13.431/2017. Além disso, mesmo 

diante de um exame pericial comprobatório, a presença da criança é requerida em 

audiência de depoimento especial, com o fito de corroborar todo o conjunto 

probatório que já se mostrava suficiente para a condenação do acusado ou sua 

absolvição. 

O ideal, portanto, é que o seu depoimento seja colhido uma única vez, 
buscando-se a preservação de sua integridade psíquica que certamente 
seria violada com a obrigação de narrar, por diversas vezes, para pessoas 
diferentes, a violência sexual que sofreu, revisitando em sua memória a 
dolorosa experiência. Da mesma forma, em homenagem ao princípio da 
intervenção precoce, deve a criança ou adolescente vítima de violência 
sexual ser ouvida na primeira oportunidade após a agressão, de modo que 
seu relato remeta à maior quantidade de detalhes possíveis, a fim de evitar, 
inclusive, que o decurso do tempo ou possíveis intervenções de terceiros, 
imponham à vítima falsas memórias sobre o evento criminoso (LIMA, 2018, 
p.8).  

 

 Não se pode olvidar, da mesma forma, que a palavra do infante no julgado 

colacionado, repita-se, passa a ter uma valoração em detrimento de todas as outras 

provas já produzidas no curso do processo. E é justamente essa questão que vem 

sendo combatida pelos Conselhos de Psicologia e Serviço Social, qual seja, a 

desnecessidade de uma oitiva diante de um conjunto probatório suficiente e 

elucidativo.  

 Além disso, o espaço de tempo entre o evento violento e a oitiva, também 

esbarra na credibilidade do relato, no momento em que o lapso temporal poderia ser 

útil à construção de ‘verdades fantasiosas’, o que colaboraria para que 

transmitissem relatos distorcidos. 

 Na medida em que se preconizou uma especial atenção ao conjunto 

probatório nos casos que envolvem violência infanto-juvenil, no tocante à criação de 
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uma metodologia cadenciada desde a denúncia, até a oitiva durante a fase 

processual, inicia-se uma preocupação em se ter uma sequência de provas, com 

relatos descritivos desde o início do fato, passando pela escuta especializada nos 

órgãos administrativos, até o depoimento propriamente dito.  

 Desta forma, repita-se, não tem o depoimento especial o condão de ser a 

única prova ou a mais importante dentre todas as evidências a serem consideradas 

para a apuração de um ato violento. A ideia não seria de preferência na valoração 

das provas, mas sim de complementaridade às demais já produzidas ou a serem 

levantadas.  

 Em verdade, a ideia de se instalar os centros de referência em alguns 

núcleos municipais, reside exatamente na proposta de se priorizar a atuação de um 

profissional habilitado, que vai atuar na condição de observador, auxiliando o infante 

a prestar esclarecimentos de forma volitiva e espontânea, com o fim de colher o 

maior volume de informações possíveis. 

 Assim sendo, observa-se claramente que a lei, já analisada pela doutrina e 

citada pela jurisprudência, privilegia sem sombra de dúvidas o procedimento judicial, 

não dando a mesma importância para a fase pretérita de oitiva especializada, que 

muitas vezes, e desde que realizada da forma correta, evitaria a oitiva reiterada num 

depoimento especial. 

 E essa é a grande questão: o depoimento especial, apesar de toda a 

evidência mencionada pela lei, nem sempre seria o instrumento mais eficaz para 

que se evite a vitimização secundária, podendo ser, muitas vezes, instrumento para 

mais um enfrentamento do episódio violento. Tais argumentos, inclusive, feririam o 

disposto no artigo 11 da Lei nº 13.431/17, que prevê a oitiva da criança em uma 

única oportunidade (BRASIL, 2017). 

 Trata-se, portanto, de uma nova sistemática que visa retirar a vítima do 

ambiente formal da sala de audiências, para que seja ouvida por pessoas 

capacitadas, em ambiente acolhedor, sem a presença do juiz, promotor e, 

especialmente, de seu agressor. 

 De todo o narrado, pela coleta dos julgados que já traziam o depoimento 

especial antes mesmo de sua positivação no ordenamento jurídico brasileiro, 

percebeu-se quão valorizada é a palavra da vítima nos casos que envolvem 
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supostos abusos, transformando o relato dos infantes na principal prova do suposto 

evento violento experimentado.  

Em nenhum momento são mencionados durante os julgados protocolos de 

encaminhamento dos órgãos pertencentes à rede de proteção, obtidos desde a 

denúncia do evento violento (descrição dos fatos pelo Conselho Tutelar, oitiva 

especializada dos órgãos de polícia), resumindo a prova processual apenas na 

palavra da criança ou adolescente, e no exame pericial produzido.  

 Assim, tendo em vista o recente advento da legislação que positiva o 

depoimento especial e a oitiva diferenciada, mister se faz a realização de um debate 

pertinente e interdisciplinar sobre o tema, que deve ultrapassar o discurso da 

dicotomia entre ser favorável ou assumir a postura contrária à sua aplicabilidade.  

 Nesse momento de intensos debates, devem os operadores do direito e das 

ciências que participam da oitiva diferenciada, considerarem os aspectos benéficos 

trazidos pela lei, angariando formas uníssonas de aplicabilidade do instituto, com o 

fim de considerarem o sistema de garantias como um todo, com adoção de 

protocolos desde a denúncia, passando pelo acolhimento digno da escuta 

especializada até se chegar na possibilidade de uma oitiva diferenciada em juízo, 

cadenciando os diversos instrumentos colocados à disposição, em busca de um 

tratamento diferenciado e humanizado para crianças e adolescentes que já tiveram 

sua integridade moral e/ou física violados.  
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5 OS DESAFIOS PARA A EFETIVIDADE DA OITIVA ESPECIAL IZADA E DO 

DEPOIMENTO ESPECIAL  

 

 

 A Lei nº 13.431/2017 representou no Brasil um marco na proteção da 

infância e da juventude. Entretanto, mesmo antes mesmo de sua entrada em vigor, 

algumas unidades da Federação, de forma pioneira, introduziram iniciativas das 

políticas públicas de atenção e proteção, mediante a implantação de centros 

integrados de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. 

 O maior desafio no tocante às políticas públicas de proteção reside na 

articulação do Sistema de Garantias de Direitos, atualmente defasado pelo próprio 

despreparo da máquina estatal em reunir condições para a cadência dos diversos 

órgãos de proteção. Atualmente, a exemplo, uma criança vítima de abuso sexual 

atravessa um tortuoso trajeto, iniciando pelo Conselho Tutelar, unidades policiais, 

instituto médico legal, unidades de saúde e assistência social, e por fim, pelo 

sistema de justiça.  

 A absoluta falta de cadência dos serviços e de preparação específica dos 

órgãos e profissionais para lidar com crianças ou adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência, faz com que demorem a receber ajuda, sintam-se 

novamente violados em seus direitos ao (re)viver os fatos pelos reiterados 

depoimentos e ainda sim, não receberem o cuidado adequado.  

 O capítulo IV da Lei nº 13.431/17 trata sobre a integração das políticas de 

atendimento, in verbis: 

Art. 13. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou 
omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência 
contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato 
imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, 
ao conselho tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, 
cientificarão imediatamente o Ministério Público. 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão promover, periodicamente, campanhas de conscientização da 
sociedade, promovendo a identificação das violações de direitos e garantias 
de crianças e adolescentes e a divulgação dos serviços de proteção e dos 
fluxos de atendimento, como forma de evitar a violência institucional. 

Art. 14. As políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança 
pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações 
articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao 
atendimento integral às vítimas de violência (BRASIL, 2017). 
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 A infância e a adolescência são etapas de crescimento e desenvolvimentos 

acelerados, que inclui a aquisição progressiva de habilidades e competências, o que 

justificam as dificuldades de se estabelecerem normas e regras que englobem, de 

forma adequada, situações que envolvam o tema da violência. No dia a dia do 

atendimento infanto-juvenil, muitas situações demandam dos profissionais 

avaliações éticas, e em várias delas, há dúvidas quanto à melhor conduta a ser 

seguida. 

 Em 10 de dezembro, o presidente Michel Temer promulgou o Decreto 

Federal nº 9.603/2018, que regulamentou a Lei nº 13.431/2017, estabelecendo o 

sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 

violência. Em verdade, nota-se que o indigitado Decreto não cumpriu 

adequadamente a sua função de regulamentar a Lei nº 13.431/2017, não trazendo 

nenhuma inovação no tocante à matéria que já era tratada pela própria Lei. 

 Ademais, não obstante a ausência de complementariedade à Lei, não se 

pode olvidar de que o instrumento positivou e reiterou a necessidade de uma 

integração dos serviços existentes na rede de proteção, indicando a necessidade de 

se estabelecer parâmetros na coleta de informações junto às vítimas, membros de 

sua família e outros sujeitos envolvidos.  

 Priorizou-se um fluxo de atendimento na rede por meio de relatórios 

cadenciados, sempre preservando o sigilo das informações, destacando-se a 

necessidade de criação de ambientes adequados de acolhida, escuta especializada, 

depoimento especial, atendimento na rede de saúde e de assistência social, acesso 

ao Conselho Tutelar, à autoridade policial, ao Ministério Público e ao Poder 

Judiciário (BRASIL 2018).  

 Consoante fora demonstrado exaustivamente no curso do presente trabalho, 

é notória a existência de um sistema de garantias em prol da defesa dos direitos 

infanto-juvenis. Entretanto, na maior parte das pesquisas levantadas, observa-se 

claramente uma preocupação excessiva com a fase processual e com o depoimento 

especial, propriamente dito, a exemplo das questões concernentes à estrutura das 

salas, participação de psicólogos e assistentes sociais e encaminhamentos, 

deixando em segundo plano as discussões que envolvem a cadência de atos desde 

a notícia do ato violento, o que por si só, não envolveria a proteção integral a que se 

pretende a lei.  
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 Desta forma, ainda que a Lei nº 13.341/17 tenha introduzido no 

ordenamento pátrio diretrizes a serem seguidas pelos órgãos de saúde e pelas 

instituições que atuam na fase pré-processual e processual propriamente ditas, 

ainda há que se discutir métodos que façam da lei o fomento para a criação de 

políticas públicas efetivas, detentoras de um sistema cadenciado em prol do 

princípio da proteção, que deve sempre nortear a interpretação dos dispositivos 

legais que garantam a integridade física e moral do infante.  

 A efetiva implementação da Lei exigirá não apenas uma sistematização das 

estruturas de atendimento hoje existentes, mas também uma adequação, e porque 

não a criação de fluxos próprios e protocolos cadenciados, em busca de uma 

otimização da atuação dos diversos órgãos existentes nos âmbitos federal, estadual 

e municipal.  

 A busca por um parâmetro de escuta mostra-se como o maior desafio, 

quando o assunto é o atendimento adequado aos indivíduos que não atingiram a 

maturidade plena e estão sob o contexto de grande fragilidade. Os parâmetros e 

procedimentos devem buscar o fomento de um instrumento padronizado, mas não 

engessado, capaz de coletar com eficiência as evidências dos atos violentos, 

oferecendo ferramentas práticas para o registro das informações, respeitando-se, 

obviamente, a diversidade dos arranjos locais existentes. 

 Assim, buscar-se-á no presente capítulo a discussão, formas de diagnóstico 

e intervenção social, psicológica e jurídica, refletindo sobre as políticas públicas e 

enfoque interinstitucional de atuação na área da violência doméstica contra crianças 

e adolescentes, sistematizando os dispositivos legais colocados à disposição para 

além da Lei nº 13.431/2017. 

 

5.1 A atuação intersetorial junto aos sistemas de s egurança pública e de 

justiça 

 

 A violência doméstica não se mostra como um fenômeno recente em nossa 

história, sobretudo no que se refere aos abusos físicos, sexuais e psicológicos 

cometidos em desfavor de crianças e adolescentes.  

 A invisibilidade da condição infanto-juvenil foi uma marca que acompanhou 

toda a trajetória histórico-social de crianças e adolescentes, e por muito tempo, não 
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se preconizava nem mesmo na legislação, uma proteção efetiva aos infantes, em 

especial pelo fato de que os atos violentos eram acobertados pelo próprio exercício 

da autoridade parental. 

 Tema com pouca ou nenhuma repercussão, especialmente no contexto 

forense, a escuta de crianças e adolescentes sempre esteve à margem das 

discussões nos meios jurídicos ou acadêmicos, porquanto não despertava sequer a 

sensibilidade daqueles que reclamavam a presença deste público (infanto-juvenil) 

para o desfecho do ato solene, que é a audiência.  

 A postura assumida pelos operadores do Direito sempre fora indicativo de 

que não existiam normas especiais ou procedimentais específicas para escutar 

crianças e adolescentes, sendo que as normas que regiam a inquirição de adultos 

eram as mesmas para conduzir o depoimento destes seres que se encontravam em 

condição peculiar de desenvolvimento (PÖTTER, 2010). 

 O artigo 699 da Lei nº 13.105/2015, conhecido como novo Código de 

Processo Civil, no Capítulo X (Das ações de família), trouxe a redação de que 

“Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou 

alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar 

acompanhado por especialista” (BRASIL, 2015). Assim, mesmo inovando na adoção 

da interdisciplinaridade, não positivou o Código acerca da forma e do modelo a ser 

seguido para a tomada do depoimento, o que justificou a edição da Lei nº 

13.431/2017, que trouxe em seu bojo a efetiva participação da vítima infanto-juvenil 

no processo.  

 Não se pode olvidar de que a Lei nº 13.431/2017 trouxe à tona inúmeros 

questionamentos e reflexões sobre a carência de políticas públicas que 

fomentassem uma proteção efetiva e digna daqueles que se mostravam vulneráveis, 

seja pela idade, seja pela própria condição de submissão dentro do núcleo familiar. 

Em síntese, a sistematização dos dados tem permitido uma maior visibilidade do 

problema e de sua gravidade, indicando alternativas de mobilização da sociedade 

para o enfrentamento desta questão. 

 Entretanto, todas as discussões em torno da oitiva especial, e da posição a 

ser ocupada por crianças e adolescentes nessa nova sistemática, cingiu-se na maior 
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parte das vezes à esfera judicial, no momento em que se iniciou a adoção do 

depoimento especial pelos tribunais, influenciados pelo modelo sulista.  

 Posicionamentos contrários e favoráveis à adoção do método de oitiva 

diferenciada começaram a aparecer e ganhar forma, de modo que a nova prática 

ganhasse adeptos ou fosse rechaçada por profissionais do Direito, da Psicologia ou 

do Serviço Social.  

 Desta forma, informações, depoimentos, denúncias, dados e estudos 

recentemente realizados permitiram, por um lado, uma descrição quanti-qualitativa e 

preliminar da dinâmica do problema e, por outro, um aprofundamento de sua 

compreensão para desencadear ações governamentais e não governamentais que 

incidissem em alguns aspectos principais do problema, em nível nacional e local. 

Resumidamente, a própria sistematização dos dados permitiu uma visibilidade maior 

do problema e sua gravidade, ensejando uma análise macro do problema, o que 

possibilitou a indicação de alternativas para a mobilização da sociedade em prol da 

proteção integral de crianças e adolescentes. 

 A análise, que antes se restringia apenas à esfera processual, passou a ser 

realizada num todo, ou seja, na cadência de atos existentes desde a notificação do 

evento violento, passando pelo acolhimento na fase pré-processual até chegar na 

judicialização do caso concreto. 

 Dentre as ações propostas pela Lei nº 13.431/2017, regulamentada pelo 

novel Decreto Federal nº 9.603/2018, está a escuta especializada, que é citada no 

Artigo 19, in verbis: 

A escuta especializada é o procedimento realizado pelos órgãos da rede de 
proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência social, da 
segurança pública e dos direitos humanos, com o objetivo de assegurar o 
acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência, para a 
superação das consequências da violação sofrida, limitado ao estritamente 
necessário para o cumprimento da finalidade de proteção social e de 
provimento de cuidados. 

 

 É importante salientar que o profissional que for inicialmente procurado pela 

criança ou adolescente para a revelação espontânea, a exemplo do professor ou 

diretor de estabelecimento de ensino, deve acolher e ouvir o relato, sendo 

importante sua capacitação para tanto, no momento em que recebe da vítima sua 
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confiança. Assim, não deverá recusar a oitiva, evitando gerar no infante sentimentos 

de descrédito ou menos valia, o que poderia levar a vítima a recuar e não mais 

revelar o ato violento49.  

 No caso de relato espontâneo, ou indício grave de suposta lesão, a 

comunicação ao Conselho Tutelar ou ao serviço de recebimento de denúncias 

elencado no artigo 13 da Lei nº 13.4312017 deverá ser imediato, para que sejam 

possíveis os encaminhamentos necessários ou mesmo para que se inicie as 

investigações pela Polícia Civil, observando o disposto no art. 22, representando 

quando for o caso, pela aplicação das medidas protetivas previstas no art. 21, 

ambos da indigitada legislação (BRASIL, 2017).  

 Ultrapassada esta questão, é notório observar que Centros Integrados de 

Atendimento a crianças e adolescentes, passam então a ser o primeiro passo para 

uma mudança cultural quando o assunto é a garantia de direitos infanto-juvenis. A 

principal motivação para sua criação foi o estabelecimento de fluxos de 

atendimentos, onde se concentram vários serviços em um único espaço físico, 

visando a evitar sofrimento adicional às crianças e aos adolescentes, que antes 

eram atendidos no modelo tradicional50. 

 Cada centro tem um formato particular, mas em todos se observam 

iniciativas de se reunir num único espaço, serviços de saúde, assistência social, 

segurança pública e perícia, mediante o estabelecimento de fluxos que promovam a 

                                                           
49 Em qualquer dos casos a instituição a que está vinculado o profissional que recebeu o relato espontâneo deve 

comunicar imediatamente também ao Conselho Tutelar que verificará se é o caso de aplicação de alguma das 
Medidas Específicas de Proteção no seu âmbito de atuação, previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

50 Os Centros de Referências foram pensados a partir das ideias difundidas pela Comissão Intersetorial de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, sendo o principal fórum de atuação do 
governo federal na temática. Instituída pelo Decreto de 11 de outubro de 2007, consiste num espaço 
permanente, composto por representantes dos órgãos do Poder Executivo federal, cujo objetivo é conferir 
maior agilidade e efetividade no desenvolvimento de estratégias voltadas ao enfrentamento das violações 
contra crianças e adolescentes, por meio do mapeamento dos contextos vulneráveis e da articulação das 
diversas políticas públicas voltadas para esse público. O tratamento intersetorial trouxe diversos avanços na 
proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Permitiu, por exemplo, que se trabalhasse, de forma 
sistemática, com várias frentes simultâneas de proteção: a Justiça, as autoridades policiais, as organizações 
não governamentais, as entidades governamentais de apoio à infância e à adolescência e de desenvolvimento 
social. Foi imbuída dessa missão que a Comissão Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes se debruçou, ao longo dos anos de 2015 e 2016, na elaboração dos Parâmetros de 
Escuta de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência. Esse documento é fruto de reflexões coletivas 
que se iniciaram anos antes, no âmbito do governo federal, e que inspiraram o colegiado na busca de 
sistematizar o conhecimento e as práticas envolvidas no atendimento a situações de violência, fenômeno que 
ainda prejudica o crescimento de milhares de crianças e adolescentes, no Brasil e no mundo afora (EGAS, 
s.d.). 
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integração entre as áreas e a celeridade dos processos51 (SANTOS; MAGALHÃES; 

GONÇALVES, 2017).  

 Importante ressaltar que a adoção de fluxos de atendimento em toda rede, é 

o ponto primordial para que a Lei nº 13.431/2017 tenha efetividade, e para que 

políticas públicas de enfrentamento à violência infanto-juvenil sejam desenvolvidas 

desde a notícia crime de abuso. Atualmente, cada instituição adota um protocolo 

diferenciado, e em muitos outros, nem mesmo a cadência dos atos pretéritos 

chegam à fase policial, fazendo com que o decurso de tempo contribua para a 

impunidade e até mesmo pela continuidade da violência, em especial se tratando de 

abusos cometidos no núcleo intrafamiliar52. 

  A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul foi pioneira ao adotar um 

fluxo de trabalho estabelecido entre a própria instituição, Poder Judiciário e 

Ministério Público. Desta forma, com a criação das salas de oitiva especializada, 

iniciou um caminho de abandono ao modelo tradicional de depoimentos, dando voz 

ao infante e permitindo seu relato voluntário.  

 O fluxo em questão avalia as situações pontuais e a necessidade do 

depoimento especial ser colhido em sede de investigação policial. As situações 

pontuais ocorrerão quando a autoridade policial considerar indispensável o 

depoimento, diante do caso concreto, para a elucidação dos fatos, atentando-se 

para o direito de ser ouvido espontaneamente ou manter-se em silêncio, em local 

apropriado e acolhedor. Ressalta-se ainda que a escuta especializada não deve ser 

o único meio de prova para o julgamento do réu, mas sim mais uma etapa para a 

criação de um sistema de garantias que evite a revitimização. 
                                                           
51 Dentro do mesmo contexto, e a título de exemplificação do sistema idealizado dentro de uma concepção de 

caráter intersetorial, em 2001 foi instituído o Programa Sentinela, através da portaria no 878/2001, com 
implantação efetivamente iniciada em 2002, sob a responsabilidade da extinta SEAS – Secretaria de Estado 
de Assistência Social, do Ministério da Previdência e Assistência Social (Brasil, 2002b). Seus objetivos gerais 
consistem em “atender, no âmbito da política de assistência, através de um conjunto articulado de ações, 
crianças e adolescentes vitimados pela violência, enfatizando o abuso e a exploração sexual” e criar condições 
que possibilitem às crianças e aos adolescentes vitimados e suas respectivas famílias, o resgate e a garantia 
dos direitos, o acesso aos serviços de assistência social, saúde, educação, justiça e segurança, esporte, lazer 
e cultura. A efetivação destas metas demanda que os trabalhos de todas as instâncias dentro das 
competências de cada esfera do governo sejam pactuados e integrados e envolvam, em todas as etapas, a 
participação da sociedade civil . A implementação do Sentinela foi feita através da criação de Serviços e 
Centros de Referência, dotados de estrutura física e recursos humanos para o desenvolvimento dos 
atendimentos sociais especializados. O critério de seleção de locais para implantar o programa se baseou nos 
municípios com “ocorrências” notificadas de casos de crianças e adolescentes envolvidos em situação de 
violência, fosse ela familiar, social ou de exploração comercial, localizadas em regiões que compreendam 
capitais e Distrito Federal, regiões metropolitanas, polos turísticos, regiões portuárias, grandes entrepostos 
comerciais, entroncamentos rodoviários, zonas de garimpo e regiões de fronteira (PAIXÃO; DESLANDES, 
2010). 

52 Em Anexo um modelo de registro de informações para compartilhamento na rede do SGD. 
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 A autoridade policial colhe todas as informações iniciais, através da oitiva de 

testemunhas e do acusado, bem como realiza os encaminhamentos para as perícias 

e profilaxia nas áreas de saúde, se for o caso.  Vale ressaltar que a criança ou 

adolescente deve ser informada(o) – em linguagem compatível com o seu estágio de 

desenvolvimento – acerca dos procedimentos formais pelos quais terá que passar e 

sobre a existência de serviços específicos da rede de proteção de acordo com as 

demandas de cada situação. 

 Ainda, consoante previsão do artigo 16 da Lei nº 13.431/2017, tem-se a 

possibilidade de oficiar o Ministério Público para a propositura da ação cautelar de 

antecipação de prova, sempre que a demora resultar prejuízo ao desenvolvimento 

da criança ou do adolescente (BRASIL, 2017).  

 Assim, para que haja uma intervenção precoce, deve a criança ou 

adolescente vítima de violência sexual ser ouvida na primeira oportunidade após a 

agressão, de modo que seu relato seja o mais fiel possível ao episódio violento, a 

fim de se evitar, inclusive, que o decurso do tempo ou possíveis intervenções de 

terceiros gerem na vítima as denominadas falsas memórias. Numa análise mais 

detida do tema, conclui-se que a adoção do procedimento especial não restringe 

nenhum direito do réu, mas apenas reafirma a garantia constitucional de proteção 

integral.53 

Qualquer que seja o conteúdo conferido ao princípio do contraditório, não 
há qualquer relação com a temática do depoimento com redução de danos, 
que, como já visto, consiste em técnica especial de inquirição da vítima ou 
da testemunha menor com a direta participação das partes interessadas. 
GOMES, Decio Alonso. Confrontação do depoimento com redução de 
danos (abordagem desde uma perspectiva criminal) (GOMES, 2009, apud 
LIMA, 2018, p.10). 

 

 O modelo do Centro de Referência Infanto-Juvenil (CRAI - Centro de 

Referência de Assistência Social), localizado no Hospital Presidente Vargas/RS, 

consistiu numa iniciativa pioneira, que aos poucos foi sendo difundida em todo o 

país. Por meio de atividades interdisciplinares, e pela junção das áreas policiais, 

médica (pericial e profilaxia), psiquiatria forense e psicologia jurídica, assistência 

social e técnicos auxiliares, o atendimento às vítimas pode ser realizado com 

discrição e eficácia, impedindo a revitimização secundária.  
                                                           
53 Vale registrar no artigo 11 da Lei nº 11.431/2017, a determinação de que o depoimento especial será colhido 

uma única vez, garantida a ampla defesa do investigado, vedada, inclusive, a tomada de novas declarações da 
vítima, salvo justificada a sua imprescindibilidade (§ 2º) (BRASIL, 2017). 



147 

 E o mais importante: a atuação intersetorial deve se pautar pelo 

aproveitamento das informações coletadas nas redes da assistência social, da 

educação, da saúde e junto aos sistemas de segurança pública e de justiça, 

Conselho Tutelar e Conselhos de Direitos, de forma cadenciada e coordenada, com 

informações coletadas junto à vítima, testemunhas e responsáveis legais, por meio 

de relatórios, diagnósticos, relatos de visitas psicossociais, exames e laudos, 

respeitando-se o fluxo da rede de proteção desde o evento violento, para que, 

chegando o fato ao Ministério Público e posteriormente ao Poder Judiciário, as 

provas existentes não se percam e nem se invalidem pelo decurso de tempo ou por 

possíveis ‘falsas memórias’, preservando-se o caráter de confidencialidade das 

informações. 

 Insta salientar que o objetivo da escuta especializada é a proteção da 

criança e do adolescente, e não colheita de provas para eventual procedimento 

criminal, razão pela qual as próprias perguntas a serem dirigidas ao infante devem 

ser abertas, facilitando o depoimento espontâneo, ficando limitada estritamente ao 

necessário para o cumprimento de sua finalidade de proteção social e de provimento 

de cuidados. Para tanto, não se deve confundir a escuta especializada com o 

depoimento especial, realizado perante a autoridade policial ou judiciária, tendo este 

último a finalidade de produzir provas para o processo.  

 Entretanto, em ambas as modalidades, frisa-se a necessidade de preparo do 

profissional que conduzirá a oitiva de modo a receber formação quanto à maneira 

correta para acolher o depoimento, formular as perguntas em linguagem simples e 

evitar atos de revitimização. 

  

5.1.1 As boas práticas da escuta especializada no E stado do Rio de Janeiro 

 

 A capital do Rio de Janeiro conta com uma Delegacia Especializada da 

Criança e Adolescente Vítima (DCAV), órgão este ligado à segurança pública, 

integrado à Polícia Civil do Estado. De forma pioneira, e interligado à DCAV, no ano 

de 2015 foi instalado dentro do Hospital Municipal Souza Aguiar, o primeiro Centro 

de Atendimento a Crianças e ao Adolescente, denominado CAAC.   
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 O Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança (CAAC)54 foi 

implantado tendo como como fontes inspiradoras o Centro de Referência ao 

Atendimento Infanto-juvenil (CRAI) de Porto Alegre, e foi fruto de um Termo de 

Cooperação Técnica55 firmado entre o Ministério Público do Estado, a Secretaria de 

Estado e Segurança Pública, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria 

Municipal de Saúde, com o apoio do instituto ‘Bola pra frente’56, que auxiliou na 

preparação das instalações dentro do referido hospital. 

 O CAAC recebe denúncias (comunicações) e realiza escuta especializada 

da fase investigativa com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, 

ficando o hospital incumbido no atendimento em saúde, incluindo profilaxia contra 

doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, contracepção de emergência e outros 

procedimentos clínicos e cirúrgicos.   

Ao hospital cabe, pelo documento, a cessão do espaço. Assim, o 
atendimento de saúde segue normativas próprias do hospital e da 
Secretaria Municipal de Saúde, e o CAAC a Portaria da Polícia Civil. Tal 
Portaria reúne os seguintes conteúdos: • Estrutura do espaço, com 
destinação de salas no hospital para o Centro; • Atribuições da/do policial 
destacado para o serviço e sua subordinação à/ao delegada/o titular da 
DCAV; • Capacitação da/do profissional para realizar o depoimento 
especial; • Gravação em áudio e vídeo dos depoimentos e seu 
arquivamento no Sistema de Controle Operacional da Polícia Civil; • 
Utilização de metodologia específica para o depoimento (relato livre, sem 
sugestionamentos, perguntas abertas); • Estabelecimento da faixa etária 
para o depoimento a partir dos 5 anos de idade; • Atendimento exclusivo 
para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes; • 
Destinação de uma sala para a realização de exame pericial  (SANTOS; 
MAGALHÃES; GONÇALVES, 2017, p.115)... 

 

 O ambiente visualizado nas instalações da unidade de atendimento, em 

nada se assemelha a uma delegacia ou hospital. Desde a recepção, o ambiente é 

acolhedor e propício tanto para o atendimento das crianças e adolescentes como 

para familiares. Dentro do próprio ambiente, existe uma sala reservada para a 

confecção do boletim de ocorrência e outra para a realização do exame pericial 

(Figura 1, 2).  

                                                           
54 O CAAC é regulamentado por uma Portaria da Polícia Civil do Rio de maio de 2015 (Portaria PCERJ nº 

709/2015)12, que criou o Centro como projeção da DCAV, estabeleceu que essa delegacia é coordenadora do 
serviço e indicou seu funcionamento nas dependências do HMSA. A norma contém as competências 
exclusivas da Polícia Civil para o Centro. 

55 O Termo de Cooperação atende aos protocolos designados no Decreto Presidencial n. 7.958/13, bem como a 
Portaria n. 528/13 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). 

56 O Bola Pra Frente é uma Organização da Sociedade Civil fundada em 29 de junho de 2000 pelo tetracampeão 
mundial de futebol Jorginho. Sua atuação acontece em comunidades socialmente vulneráveis utilizando o 
esporte e a cultura como ferramentas impulsionadoras da promoção social de crianças e adolescentes. 
Disponível em http://bolaprafrente.org.br/our-history/. Acesso em 01 de fevereiro de 2019. 
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Figura 1 - Imagem da recepção do CAAC – Centro de Atendimento ao Adolescente e à 

Criança - Hospital Souza Aguiar 

 

Fonte: http://www.policiacivil.rj.gov.br/exibir.asp?id=20927. Acesso em: 22 de março de 2019. 

  

O encaminhamento ao CAAC também pode ocorrer por diferentes vias. A 

primeira, pela própria unidade hospitalar, que após a triagem e suspeita de abuso 

sexual, encaminha o infante ao centro. A segunda é pela própria delegacia (DCAV), 

que pode encaminhar casos de investigação de abusos, sendo possível também o 

encaminhamento pelas delegacias comuns do interior do Estado ou região 

metropolitana. Além disso, o encaminhamento também pode vir diretamente de 

alguns órgãos públicos, como o Ministério Público ou Conselho Tutelar, para 

confecção de boletim de ocorrência e realização de entrevista investigativa, com 

posterior desdobramento junto à DCAV. 

 

Figura 2 - Espaço reservado para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: http://www.policiacivil.rj.gov.br/exibir.asp?id=20927. Acesso em 22 de Março de 2019. 
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 Em termos gerais, no CAAC são realizados três procedimentos, iniciando-se 

pela entrevista com a família ou responsável, elaboração do boletim de ocorrência 

e finalmente o depoimento com o infante, por meio de uma sala lúdica, ligada à 

outra por vídeo e câmeras.  

Uma/um profissional entra na sala de depoimento especial e outro fica na 
sala ao lado assistindo o diálogo por uma TV conectada à aparelhagem da 
sala especial. Um programa de computador nomeado Kenta grava toda a 
conversa em áudio e vídeo e permite com que o profissional que está 
assistindo possa ir fazendo pontuações daquilo que considerar importante 
ao longo do depoimento. Tais apontamentos podem ser frases com 
elementos chave que comprovem o crime como dados sobre data, local, 
agressor etc. A sala não contém nenhuma decoração ou artefato que possa 
desviar a atenção da criança / adolescente. É um espaço simples, pequeno, 
somente com duas poltronas confortáveis (SANTOS; MAGALHÃES; 
GONÇALVES, 2017, p.121).  

 

 O agente responsável pelo acolhimento do infante no Centro de Referência, 

deve ser um profissional capacitado para a realização da escuta especializada, 

devendo considerar o diversos meios possíveis de expressão da narrativa infanto-

juvenil para a compreensão do fenômeno da violência experimentada, com a 

abertura para um relato livre e espontâneo, mediante a elaboração de questões 

objetivas e não indutivas, respeitando-se inclusive o desejo de silêncio da vítima, 

ainda que para tanto seja necessário adiar a escuta (Figura 3, 4). 

 

Figura 3 – Recepção do CAAC/Hospital Souza Aguiar 

 

Fonte: http://www.policiacivil.rj.gov.br/exibir.asp?id=20927. Acesso em: 22 de março de 2019. 
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Figura 4 - Espaço reservado para a realização de exame médico pericial  

 

Fonte: http://www.policiacivil.rj.gov.br/exibir.asp?id=20927. Acesso em 22 de Março de 2019. 

  

 O registro deve ser levado a termo, e nesse momento, a atuação 

intersetorial deve se pautar pelo aproveitamento de todas as informações coletadas 

nas redes de assistência social, a exemplo dos estabelecimentos de educação, 

saúde, e o próprio Conselho Tutelar, incluindo também laudos periciais. Encerrado 

o procedimento, as pessoas são liberadas e todo o material colhido (BO, laudo e 

CD com a gravação) é encaminhado à DCAV, que abre o inquérito, podendo ouvir 

testemunhas e solicitar a prisão preventiva do suspeito. 

 Muito se fala do depoimento especial na fase processual, e é notório que os 

posicionamentos desfavoráveis à aplicação do instituto cingem-se a uma guerra de 

fundamentações rasas, de um lado por juristas que entendem fazer o psicólogo o 

‘trabalho sujo’ de inquirir, e de outro lado, os próprios psicólogos que colocam em 

cheque o risco de uma perda de autonomia. Entretanto, o ato de ouvir deve ser 

pensado num momento pretérito, muito antes da demanda chegar ao Poder 

Judiciário, sendo a escuta especializada o exemplo claro da mudança de uma 

cultura inquisitorial.  

 Visto isso, é notório que a instalação de uma escuta especializada traz uma 

mudança paradigmática ao modelo objetalizante até então experimentado pela 

inquirição no método tradicional. Os agentes de segurança pública, nas suas 

abordagens e processos de investigação, devem conceber sua intervenção como 

ato protetivo e parte constitutiva da rede de proteção, guiando-se pelo princípio da 
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proteção integral da criança e do adolescente, justificando, desta forma, uma 

especialização para a tomada de depoimentos, de forma que se evite a 

revitimização.  

   

5.2 A sistematização do testemunho durante a fase p rocessual 

 

 Nos processos que envolvem os abusos sexuais, ou mesmo os falsos 

relatos de abusos, a sistemática inicia-se com a denúncia (comunicação) de 

funcionários da área de saúde, educação, conselheiros tutelares ou mesmo pela 

autoridade policial, além de possíveis relatos oriundos das denúncias anônimas pelo 

disque 10057.  

 Assim, profissionais envolvidos (médicos, psicólogos, assistentes sociais ou 

mesmo autoridades policiais), darão início à escuta especializada, com o fito de 

retratar os fatos em relatórios individualizados. Com a existência de indícios de 

crime, as cópias dos registros profissionais devem ser encaminhadas ao Conselho 

Tutelar, para a aplicação de medidas de proteção, bem como à Polícia Civil, com o 

objetivo de instaurar inquérito policial para, se for o caso, representar pela prisão 

preventiva ou temporária do autor do crime. 

 Finalmente o Ministério Público, em virtude de sua atribuição criminal, pode 

imediatamente promover a respectiva ação penal. Se pertinente, poderá elaborar 

petição inicial de produção cautelar de provas antecipadas, protocolando-se os 

pedidos em sede judicial. Recebidos os documentos e os pedidos do Ministério 

Público, e se aceito o pedido principal, o Juiz de Direito designará audiência para a 

produção do depoimento especial (SOUZA, 2008, p.262). 

 Vale ressaltar que a produção antecipada de provas não fere o contraditório, 

uma vez que se trata de situação de urgência e relevância. A urgência encontra 

fundamento na própria condição especial de pessoa em desenvolvimento, bem 

como na urgente necessidade de obtenção de declarações mais fidedignas 

possíveis, evitando-se que o lapso temporal prejudique o relato da criança ou do 

adolescente vitimizado. 

                                                           
57 Reitera-se neste sentido, que o disque-denúncia (Disque 100) vem sendo um importante aliado nas denúncias 

em todo o país. 



153 

O ideal, segundo o art. 11, é a colheita do depoimento uma única vez, em 
produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do 
investigado, o que certamente é um benefício a todos, visto que a mente (e 
a memória) infanto-juvenil trabalha com fantasias e ficções, que podem 
mesclar-se com o fato ocorrido quanto mais o tempo passar. Impõe-se o 
depoimento especial em produção antecipada de provas em duas 
situações: a) criança ou adolescente menor de 7 anos; b) casos de violência 
sexual. Não vemos óbice a que o delegado represente ao juiz para que, 
também noutras situações, haja a colheita antecipada e única da prova. 
(NUCCI, 2017, on line). 

  

 Assim, a oitiva em sede de tutela antecipada coincide com a urgente 

necessidade em se resguardar a integridade moral do infante vitimizado. Por não ter 

o condão de ser a única prova produzida, mas sim por ter a ideia de 

complementariedade, ao se garantir o contraditório e a ampla defesa, o 

procedimento atende ao comando constitucional de proteção à infância, sem 

contudo, descuidar das garantias do devido processo legal.   

 Com o advento da Lei nº 13.341/2017, restou obrigatória a adoção em todas 

as comarcas brasileiras do instituto do depoimento especial, com a montagem das 

salas especializadas e capacitação das equipes técnicas e profissionais do Direito e 

demais áreas que atuam nas atividades ligadas à proteção da infância e da 

Juventude.  

O cuidado inicial é que a sala de depoimento especial esteja conectada 
diretamente ao local onde serão realizadas as audiências judiciais, sendo 
utilizados fios, caos e demais equipamentos eletrônicos para a conexão de 
dados, mediante o sistema de viva voz e imagens. Trata-se de uma sala 
ampla, com uso de duas cadeiras, pelo menos, para uso da psicóloga, 
assistente social ou profissional designado pelo Juiz de Direito, que 
acompanhará a criança ou adolescente, na qualidade de vítima ou 
testemunha, antes, durante e após a colheita do depoimento especial. [...] 
Trata-se de espaço neutro e confortável, no tamanho similar de um quarto 
residencial, formatado de modo que não possa influenciar na livre 
manifestação de vontade das vítimas ou testemunhas (SOUZA, 2008, p.268 
e 269). 

 

 Assim como orientado desde sua criação, o depoimento especial deverá ser 

realizado o mais próximo possível do momento em que os fatos foram revelados, 

evitando-se, desta forma, a repetição dos fatos de forma desnecessária, bem como 

se prevenindo o fenômeno das falsas memórias. 

 Aqui é importante salientar que a sugestão da memória infantil está 

relacionada ao seu déficit de discernimento, estando os infantes mais suscetíveis 
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aos efeitos da interferência externa, apresentando maior probabilidade de distorcer 

seu relato. 

 Muito embora as denúncias envolvendo abusos sexuais sejam carecedoras 

de um respaldo urgente e imediato, não se pode olvidar acerca do impacto gerado 

também pelas falsas denúncias de abusos sexuais, comumente vislumbradas em 

atos de alienação parental. Sua ocorrência, ou a mera suspeita, acaba por ser um  

tema ‘indigesto’ que não encontra legitimidade garantida nos meios judiciários, 

dificultando enormemente a exata avaliação de sua ocorrência ou não, motivo pelo 

qual se justifica a adoção de um sistema diferenciado e especial para a oitiva dos 

infantes envolvidos na problemática (LEITE, 2015, p. 281). 

 Nota-se, desta forma, o quanto a postura do Poder Judiciário, nos casos 

que envolvem a alienação, pode potencializar a prática e os efeitos da alienação, 

no momento em que, sob a primeira suspeita, o Juiz acaba por afastar o acusado 

do filho, extinguindo ou limitando a convivência parental. 

 Assim, o despreparo de profissionais e a ausência de um ambiente 

adequado para as vítimas serem ouvidas, prejudicam toda a condução 

procedimental e a própria oitiva do infante que, aliada ao decurso de tempo, 

contribui para a continuidade da violência psicológica, sendo o depoimento especial 

de grande valia para que os atos abusivos falsos sejam descobertos antes que a 

relação parental seja esvaziada.  

 O depoimento especial deverá ser centrado no modelo de entrevista forense, 

orientado por um protocolo reconhecido pelos respectivos órgãos normalizadores, 

priorizando o livre relato da situação experimentada, evitando-se sempre o uso de 

perguntas sugestionáveis.  

 Embora não seja possível estabelecer um tempo de duração da entrevista 

forense, os profissionais devem envidar esforços para que a mesma não ultrapasse 

o período de uma hora. Além disso, crianças e adolescentes devem receber 

informações sobre o desenrolar do procedimento relacionado ao depoimento 

especial, especialmente para que se sintam seguras e consigam transmitir por meio 

de relatos, preferencialmente espontâneos, a vivência e os traumas experimentados, 

lembrando sempre que em nenhum momento deve haver qualquer contato da vítima 

com o suposto acusado. 
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 Desta forma, percebe-se claramente que a apuração da violência contra 

crianças e adolescentes não deve ser feita unicamente com base na escuta da 

criança e adolescente, devendo ser contextualizada, considerando as fases 

evolutivas da criança e do adolescente e o levantamento de outros indicadores de 

violência, motivo que por si só justifica a integração de toda a rede de proteção.  

 

5.2.1 Depoimento especial: a experiência no Tribuna l de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro 

 

 O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na linha já amplamente adotada 

pelas comarcas do Rio Grande do Sul, apresenta desde 2012 iniciativas louváveis 

no tocante à implementação de salas de escuta especializada na fase pré-

processual e de depoimento especial, iniciativas estas adotadas desde o ano de 

2012, com fomento especial após a edição da Lei nº 13.431/2017.  

 O Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (NUDECA) 

foi criado por meio do Ato Executivo 4.297/2012, atendendo à Recomendação 

33/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que normatizou o sistema de 

depoimento especial nos Tribunais de Justiça (RIO DE JANEIRO, 2012b).  

 O Núcleo tem como atribuição realizar o depoimento especial de crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, em sala própria e equipada para 

tal, com entrevistadores capacitados para assessorar juízes na coleta de provas 

testemunhais, atendendo aos princípios da Lei nº 13.431/2017.58 

As salas de escuta do NUDECA possuem a seguinte infraestrutura: um 
circuito interno de TV (transmite o depoimento para sala de audiências), 
microfones, pontos de som ou telefones (fazem a interação com a sala de 
audiências), boa luminosidade e isolamento acústico para obter boa 
qualidade nas gravações. Possui duas cadeiras tipo ferradura, que além de 
auxiliar na contenção da criança, cria uma atmosfera mais aconchegante. 
As cadeiras são dispostas em posição diagonal (posição de relógio tipo “dez 
para as duas”) permitindo um contato frequente de olhar do entrevistador 
com a criança, mas evitando uma postura frente a frente que pode causar 
uma intimidação e dificuldade para falar. É importante também dispor água 
e lenço e um banheiro de fácil acesso. Não possui muitos brinquedos 
disponíveis, estes ficam na sala onde é realizada a fase do depoimento 
chamada Recepção (TRICANO, 2018, p.17-18) (Figura 5). 

                                                           
58 A primeira dessas salas foi inaugurada no Fórum Central em 24 de outubro de 2012, tendo sido realizada a 

audiência inaugural em 13 de dezembro de 2012, relativa a processo de Vara de Família. A segunda sala foi 
inaugurada no Fórum Regional de Madureira, no dia 5 de novembro de 2012. A terceira sala encontra-se na 
comarca de Teresópolis e suas atividades iniciaram-se em 7 de dezembro de 2016 (RIO DE JANEIRO, 2012, 
on line). 
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Figura 5 - Sala de tomada de depoimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: Serviço de Apoio ao Núcleo de Depoimento Especial da Criança e Adolescente Vítima ou 
Testemunha (NUDECA) 

 

O Ato Normativo Conjunto nº 21/2013 do TJRJ (RIO DE JANEIRO, 2013) 

esclarece que os requerimentos para uso das salas de audiência devem ser 

encaminhados com no mínimo 10 dias de antecedência. Essa antecedência 

permitiria que o NUDECA indicasse os entrevistadores e que se pudesse concluir 

acerca da pertinência da oitiva. Se a avaliação for favorável, é agendada a data da 

audiência; se for desfavorável, o caso é encaminhado ao Juízo solicitante (RIO DE 

JANEIRO, 2013).  

Artigo 1° - As solicitações para uso das salas de audiência deverão ser 
encaminhadas, por Malote Digital, ao Núcleo de Depoimento Especial de 
Crianças e Adolescentes - NUDECA, vinculado à Divisão de Apoio Técnico 
Interdisciplinar - DIATI/CGJ, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a 
fim de permitir que os entrevistadores sejam designados e que a equipe 
emita parecer técnico a respeito da pertinência da oitiva da criança no 
formato do Depoimento Especial, levando se em conta os seguintes 
critérios: (Redação dada pelo Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 21, de 
24/09/2013). 
  
1) Idade da vítima; (Acrescido pelo Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 21, 
de 24/09/2013). 
 
2) Decurso do tempo entre a data do fato e a data da audiência; (Acrescido 
pelo Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 21, de 24/09/2013). 
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3) Eventuais oitivas anteriores sobre o mesmo fato; (Acrescido pelo Ato 
Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 21, de 24/09/2013). 
4) Indícios ou notícias de Alienação Parental; (Acrescido pelo Ato Normativo 
Conjunto TJ/CGJ nº 21, de 24/09/2013). 
 
5) Verificação no banco de dados do NUDECA sobre oitivas anteriores no 
formato do Depoimento Especial. (Acrescido pelo Ato Normativo Conjunto 
TJ/CGJ nº 21, de 24/09/2013) (RIO DE JANEIRO, 2013). 

 

 Importante ressaltar que, apesar do protocolo utilizado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro não criar óbice quanto à idade mínima para a 

oitiva especial, a idade da vítima é um dos critérios levados em consideração. Além 

disso, questões como a predisponibilidade da vítima ou testemunha, as condições 

psicológicas para a manifestação e a existência de relatórios de avaliação ou laudos 

periciais já realizados, auxiliarão na indicação dos procedimentos a serem adotados.  

 Assim, caso o entrevistador conclua pela inadequação de quaisquer dos 

procedimentos a seguir elencados, apresentará parecer justificando seu 

posicionamento de não intervenção, relacionando a ocorrência ou não de 

indicadores de sequelas ou sintomas da violência sofrida ou presenciada durante 

a(s) entrevista(s) preliminar(es), ou poderá propor a adoção de procedimento não 

previsto no protocolo, caso julgue necessário para prevenir revitimização ou violação 

dos direitos fundamentais da vítima ou testemunha (RIO DE JANEIRO, 2013). 

 Caso o depoimento especial seja prejudicial ao depoente, ou mesmo 

contraproducente ao acervo probatório, será realizada avaliação psicológica, 

inclusive como produção antecipada de prova, seguindo-se o rito próprio das 

perícias judiciais.  

 De acordo com o protocolo inserido no Normativo Conjunto nº 09/2012 (RIO 

DE JANEIRO, 2012, com redação dada pelo Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 21, 

de 24/09/2013), o procedimento adotado para o depoimento de crianças e 

adolescentes é composto por 10 etapas, quais sejam, planejamento, preparação, 

recepção, "rapport"59 ou acolhimento inicial,  apresentação do protocolo, recriação 

do contexto,  questionamento,  esclarecimento final, fechamento e finalização (RIO 

DE JANEIRO, 2013). 

                                                           
59 Rapport é uma palavra francesa que significa empatia. 
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 A etapa da preparação é o momento em que os entrevistadores I e II60 

verificam se estão disponíveis os materiais a serem utilizados na entrevista, 

verificando o ambiente físico e os equipamentos disponíveis, observando a 

arrumação das salas de escuta e de audiência, verificando a existência dos 

materiais a serem eventualmente utilizados (lápis de cera, papel, massa de modelar) 

e certificando-se de que os equipamentos (computadores, DVD, gravador, 

microfones, posição das câmeras etc.) estão funcionando (BRASIL, 2013). 

 Na recepção, a criança ou o adolescente e seu responsável são orientados a 

chegar uma hora antes da audiência. Na antessala da sala de depoimento, o 

entrevistador avaliará as condições da criança ou do adolescente para depor, 

esclarecerá os aspectos sobre a dinâmica do procedimento e fornecerá ao 

responsável um termo de consentimento que, assinado pelo mesmo, autoriza que os 

profissionais entrevistadores realizem a gravação do depoimento para anexar ao 

processo (BRASIL, 2013). 

 A fase de “rapport”, ou acolhimento inicial, é o primeiro contato do 

entrevistador com a criança/adolescente, que será realizado já na sala de escuta, 

ainda com os equipamentos de áudio e vídeo desligados. Nesta oportunidade, o 

entrevistador, buscando criar uma atmosfera satisfatória para o início de 

depoimento, procura conhecer a linguagem e a capacidade narrativa do depoente, 

através de perguntas abertas não relacionadas ao objeto do depoimento, de modo a 

engajá-lo para o início do procedimento. Importante frisar que a etapa do “rapport” 

também é explicitada aos presentes na sala de audiência, onde o entrevistador 

também prestará os esclarecimentos do protocolo adotado para a escuta especial da 

criança/adolescente, especificando as fases da entrevista cognitiva e o momento em 

que ocorrerá a interlocução entre as salas de audiência e de escuta (BRASIL, 2013). 

 A fase de recriação do contexto é o início propriamente dito do depoimento, 

já com os equipamentos de áudio e vídeo ligados. Nesta ocasião, o entrevistador, 

após sinalizar para o entrevistado o início da gravação, verifica se ainda persiste 

alguma dúvida sobre os direitos que lhe foram informados. Após, com base nas 

                                                           
60 De acordo com o Ato Normativo Conjunto nº 09/2012 (RIO DE JANEIRO, 2012c) e o Ato Normativo Conjunto 

nº 21/2013 (RIO DE JANEIRO, 2013), ambos do TJRJ, o papel do psicólogo no depoimento de crianças e 
adolescentes é também de intermediário entre a criança e o juiz. Pela normativa, o depoimento pode contar 
com participação de outros integrantes da equipe interdisciplinar nessa etapa, tais como o assistente social e o 
comissário da infância e juventude (com formação em Pedagogia), capacitados em técnica de entrevista 
cognitiva e com experiência em atendimento a crianças e adolescentes. 
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informações colhidas na etapa de planejamento, procederá à escuta, observando a 

técnica da entrevista cognitiva, consistente no relato livre do fato, sem interrupções, 

que possibilitem ao depoente exercer um papel ativo na entrevista, respeitando-se a 

sua condição especial de sujeito em desenvolvimento (BRASIL, 2013).  

 Em sequência dos atos, a fase de questionamento é o momento em que, 

finda a narrativa livre da criança, o entrevistador solicita ao depoente, caso ainda 

necessário, informações adicionais sobre o seu relato, utilizando, sempre que 

possível, perguntas abertas ou com múltiplas opções. Esta fase visa retomar 

aspectos do relato que merecem esclarecimentos, em busca de um maior 

detalhamento, sem perder de vista o respeito ao entrevistado, diante da situação 

peculiar em que se encontra (BRASIL, 2013). 

 Nos esclarecimentos finais, etapa em que ocorre a participação dos 

presentes na sala de audiências, inicia-se a abertura para perguntas, que serão 

transmitidas pelo Juiz ao entrevistador, por meio de ponto eletrônico ou telefone. 

Para sinalizar o início desta etapa, o entrevistador posicionará o ponto eletrônico 

auricular, ou telefonará, em caso de falha ou ausência do equipamento de escuta, 

devendo o entrevistador adequar as perguntas à capacidade de entendimento da 

criança/adolescente, evitando-se constrangimentos/sofrimentos (BRASIL, 2012) 

(Figura 6). 

 

Figura 6 - Sala de audiência (depoimento especial) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro 

 
Fonte: Serviço de Apoio ao Núcleo de Depoimento Especial da Criança e Adolescente Vítima ou 

Testemunha (NUDECA). 
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 A etapa do fechamento ocorre no momento em que o entrevistador, assim 

como no "rapport", direciona a entrevista para o cotidiano da criança/adolescente, 

distanciando-se dos aspectos relativos aos fatos noticiados, a fim de encerrar o 

depoimento formal, desligando o sistema de áudio e vídeo (BRASIL, 2012). 

 Por derradeiro, na finalização, o entrevistador atenderá o depoente, 

expressando compreensão pelo esforço realizado no relato, e seu responsável, com 

o objetivo de verificar como a família vem administrando os conflitos decorrentes dos 

fatos noticiados, diante da necessidade de se proteger a criança/adolescente.  

 Para tanto, deverá ser avaliada a necessidade de encaminhá-los à rede de 

proteção e de assistência às vítimas e seus familiares, ao serviço de atenção a 

crianças e adolescentes vítimas de violência, ou a inclusão em programas de 

proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas, sem prejuízo de outros 

encaminhamentos necessários, e de ser comunicada à Vara da Infância, da 

Juventude e do Idoso (BRASIL, 2013).  

 Encerrado o atendimento, os entrevistadores alimentarão planilha estatística 

elaborada pelo NUDECA com os dados do depoimento especial realizado (BRASIL, 

2013). 

 É notório, ainda, a preocupação da lei com as três instâncias de atuação, 

quais sejam, administrativa, civil e criminal, e neste contexto, é possível que as 

provas sejam utilizadas unicamente por todas, naquilo que se denomina no direito 

como prova emprestada.  

 Assim, a fim de se evitar a revitimização pela repetição de depoimentos, o 

depoimento poderá servir como prova emprestada aos demais processos judiciais 

envolvendo o caso concreto, seja para procedimentos administrativos, seja para 

ações concomitantes nas Varas da Família ou Varas Especializadas da Infância e 

Juventude resguardado sempre o sigilo das informações, nos moldes do art. 5º, 

inciso XIV, da Lei nº 13.431/2017 e art. 9, §2º do Decreto nº 9.603/18, bem como 

previsão do artigo 372 do CPC (BRASIL, 2015). 

 Diante disso, extrai-se a preocupação do legislador em tornar os 

atendimentos e as medidas de proteção mais céleres e eficientes, com ações 

protetivas abrangentes, com parcerias entre as diversas instâncias que compõem o 

sistema de direitos e garantias, contemplando, além de todas as necessidades das 
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vítimas, a capacitação e formação dos profissionais envolvidos e a avaliação das 

políticas públicas, conjugando as ações de saúde, assistência social e proteção aos 

direitos fundamentais.  

 Além dos aspectos práticos, não se pode olvidar de que a preocupação deve 

cingir-se para além das Comarcas de entrância especial, ou seja, adequar a adoção  

do instituto de acordo com a realidade financeira e necessidades operacionais de 

comarcas instaladas no interior dos Estados61.  

 Para tanto, serão analisadas as principais medidas para a efetiva 

implementação da Lei nº 13.431/2017, no tocante ao rearranjo de políticas públicas 

para a fase pré-processual, bem como alguns ajustes da fase processual, de modo 

que a lei seja efetivamente aplicada em todos os Estados brasileiros de forma 

eficiente e satisfatória.  

 

5.3 Por uma cadência de atos: a importância de parâ metros e protocolos para 

toda a rede de proteção 

  

A partir da regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à 

infância e à adolescência, bem como do microssistema de proteção infanto-juvenil, 

estabeleceu-se uma nova concepção, organização e gestão das políticas de atenção 

a este segmento da sociedade, dando origem a um verdadeiro sistema de garantia 

de direitos.  

 Entretanto, é notório que o indigitado sistema apenas ganha efetividade a 

partir do momento em que se vislumbra o desenvolvimento de eixos protecionistas, 

conduzidos de maneira integrada, representados aqui pela denominada rede de 

proteção.62  

 Durante muito tempo, o tema acerca da oitiva especializada cingiu-se penas 

à dicotomia entre ser contra ou favor de sua aplicação, entre alcançar ou não os 

objetivos pretendidos, e entre a discussão fervorosa entre categorias, limitando-se a 
                                                           
61 É importante frisar que, desde a edição da Recomendação nº 33 do CNJ, previu-se a possibilidade de se 

regionalizar o atendimento e/ou a feitura dos depoimentos especiais, a fim de viabilizar a implementação do 
instituto em todas as regiões do país (BRASIL, 2010).  

62 Quando se fala em ‘Sistema de Garantia de Direitos’, melhor se tem em mente a compreensão teórica, 
abstrata e estática do conjunto de serviços de atendimento previstos idealmente em lei, enquanto a expressão 
‘Rede de Proteção’ expressa esse mesmo sistema concretizando-se dinamicamente, na prática, por meio de 
um conjunto de organizações interconectadas no momento da prestação desses serviços (BRANCHER, 2000, 
p.131, grifos do autor). 
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uma análise simplista de sua adoção na esfera processual. Assim, de nada 

adiantaria travar uma discussão acerca dos benefícios ou malefícios da adoção do 

depoimento especial, se não se discutir a temática pretérita da proteção, ou seja, a 

harmonia e cadência dos órgãos que já se encontram à disposição da proteção 

infanto-juvenil. 

 Atualmente as redes de proteção e de justiça, mesmo aquelas que se 

organizam adequadamente, não se dialogam, e contentam-se com medidas 

individualizadas que em nada contribuem para o combate e prevenção da violência 

primária e secundária.  

 É importante reforçar que a integração é a tônica da Lei nº 13.431/2017, já 

que de um mesmo fato lesivo aos direitos infanto-juvenil poderão ocorrer, de forma 

simultânea, diversas consequências jurídicas que precisam ser enfrentadas de 

forma sistêmica em redes de proteção e de atendimento. 

 Alguns Estados do Brasil vêm investindo em projetos de coleta de 

depoimento de forma especial com a preocupação de se evitar a revitimização. 

Esses projetos preveem a utilização de métodos e de técnicas que assegurem todas 

as condições ambientais, cognitivas e emocionais para a oitiva de crianças e de 

adolescentes, com foco no respeito às suas condições especiais de pessoas em 

desenvolvimento, proporcionando rápida atuação da rede de proteção, diminuição 

do número de entrevistas e maior celeridade da Justiça.  

 É certo que a Lei nº 13.431/2017 trouxe inúmeros avanços na proteção dos 

direitos infanto-juvenis, assegurando sua participação efetiva em todos os processos 

que se refiram à violência sofrida ou testemunhada. Assim, na análise empreendida 

no decorrer do presente trabalho, foi possível verificar que o Poder Judiciário vem 

buscando novas tecnologias e formas de atender às questões que envolvem a 

temática da violência, tanto na rapidez dos procedimentos, quanto na menor 

exposição da criança e do adolescente nos relatos sobre a experiência vivida, além 

de buscar uma maior eficiência nas condenações ou absolvições dos acusados.  

 Além disso, as próprias políticas públicas engajadas na proteção dos direitos 

infanto-juvenis, representada pela denominada rede de proteção também vêm 

ganhando expressão, com o desenvolvimento de políticas públicas protecionistas. 
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Tomando-se o eixo da promoção dos direitos, por exemplo, a teia da rede é 
formada por todos os órgãos e serviços governamentais e não-
governamentais (SIC) que atuam na ampliação e aperfeiçoamento da 
qualidade dos direitos legalmente previstos, o que se faz essencialmente 
por meio da formulação e execução de políticas públicas, quer se trate de 
políticas universais de atendimento às necessidades básicas da criança e 
do adolescente, quer se trate de medidas de proteção especial para aqueles 
que se encontram em situação de risco pessoal e social. Nessas conexões 
interagem atores tão variados quanto os órgãos executores das políticas 
públicas (nas áreas de educação, saúde, assistência social, alimentação, 
cultura, esporte etc.), os conselhos paritários de deliberação sobre as 
diretrizes dessas políticas, os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente e as entidades públicas e privadas de prestação de serviços. 
No âmbito da defesa dos direitos estão as conexões da rede de proteção 
integral que articulam as normas, ações e instituições que se prestam a 
assegurar o cumprimento e a exigibilidade dos direitos instituídos, 
permitindo a responsabilização (judicial, administrativa e social) das 
famílias, do poder público ou da própria sociedade pela não-observância 
(SIC) a esses direitos ou pela sua violação. Neste caso, as redes 
congregam o Judiciário, o Ministério Público, as Secretarias de Justiça, os 
Conselhos Tutelares e os órgãos de defesa da cidadania (AQUINO, 2004, 
p.329)  

 Entretanto, consoante foi demonstrado, o principal desafio da lei é sem 

dúvidas a busca pela cadência de toda a rede de atendimento, sendo relevante o 

registro das experiências e do desenvolvimento dos sistemas de monitoramento e 

avaliação, que ainda se mostram ineficientes do ponto de vista da estruturação do 

acervo probatório que envolve o ato violento.  

 Tal fato, conforme já foi exaustivamente narrado, acaba por contribuir com a 

ideia de que não seria responsabilidade da criança ou do adolescente a produção de 

provas para incriminar, muitas vezes, um membro de sua própria família, sendo o 

depoimento apenas mais uma prova dentre as demais inseridas no acervo a ser 

analisado. 

5.3.1 As políticas públicas e a municipalização do sistema de garantia de 

direitos  

 A criação de centros de atendimento integrados, especializados no 

atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas, foi de grande valia 

para o início da adoção dos protocolos cadenciados, já que integram no mesmo 

local alguns serviços da rede de proteção, otimizando o atendimento e diminuindo o 

número de entrevistas/escutas.  
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 Entretanto, em muitos Estados onde já existem os indigitados centros, ainda 

sim é possível verificar limitações dos serviços, como por exemplo, a dificuldade em 

se atingir municípios com menor população, a ausência de ações que contemplem a 

família natural e extensa e até mesmo a má capacitação continuada e formação de 

equipes multidisciplinares, obstaculizando inclusive o próprio acesso à justiça.  

 Somado a isso, as próprias dificuldades materiais e financeiras para 

manutenção dos serviços ofertados pelo Estado também se mostram como um fator 

importante para a efetiva aplicação da Lei nº 13.431/2017. A essa questão está 

vinculada também a complexidade da temática, especialmente por envolver não 

somente a criança ou adolescente, mas toda a família, incidindo em estigmas 

sociais, emocionais, culturais e econômicos.  

 Assim, muito além de se analisar a efetividade da Lei nº 13.431/2017 nas 

grandes comarcas, é necessário também fazer a mesma análise nos casos que 

envolvem pequenos municípios e regiões longínquas, onde a violência intrafamiliar 

também é facilmente percebida.  

 A descentralização/municipalização da política de atendimento a crianças e 

adolescentes representa uma contribuição efetiva para a organização de políticas 

públicas de atendimento. Entretanto, a ausência de suporte adequado aos 

municípios por parte dos governos estadual e federal, em termos de recursos 

financeiros, com a baixa de investimentos na área de assistência social, faz com que 

a lei tenha entraves na sua aplicação e efetividade. 

No que diz respeito à articulação da rede de proteção integral, pode-se 
perceber que são poucos os municípios que conseguiram promover ou 
consolidar oportunidades de atuação conjunta dos vários órgãos no 
atendimento a crianças e adolescentes. A maior parte dos municípios 
selecionados experimenta uma persistente desarticulação da rede, sendo 
que os órgãos trabalham, na grande maioria dos casos, isoladamente. No 
outro extremo, o Conselho Tutelar, embora tenha centralidade 
inquestionável no sistema de garantia de direitos, não possui prestígio 
social e político no mesmo patamar de seus parceiros. Seus membros não 
conformam um corpo profissional homogêneo, e sua atuação na área da 
infância e da adolescência está marcada por um sentido voluntarista e de 
busca de gratificação individual. Além disso, os Conselhos Tutelares não 
contam com a exata compreensão de seu papel na rede pelos demais 
atores e, sendo autônomos, não encontram respaldo institucional em 
nenhuma estrutura hierarquicamente superior, mas são alvos fáceis de 
manipulação política e partidarismos locais (AQUINO, 2004, p.347).  

 Assim sendo, mesmo diante pela heterogenia dos municípios brasileiros, 

que experimentam diversas realidades distintas, e mesmo que alguns municípios 
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venham conseguindo implementar medidas inovadoras e registrar avanços 

importantes na área, na maior parte dos casos as redes não funcionam enquanto tal 

e o modelo sistêmico proposto não vem tendo efetividade. 

A descentralização implica na existência de uma pluralidade de níveis de 
decisão exercida de forma autônoma pelos órgãos independentes do 
centro. [...] é entendida como o processo de distribuição de poder que 
pressupõe, por um lado, a redistribuição dos espaços de exercício de poder 
– ou dos objetos de decisão –, isto é, das atribuições inerentes a cada 
esfera de governo e, por outro, a redistribuição dos meios para exercitar o 
poder, ou seja, os recursos humanos, financeiros e físicos (UGA, 1991, 
p.97).  

 As políticas públicas devem fomentar a proteção num caráter macro, 

iniciando-se a partir da divulgação de espaços para a denúncia de casos de 

violência63, com a divulgação de todos os meios possíveis de denúncias, bem como 

pela ampliação e aperfeiçoamento da rede de prevenção e atendimento, como o 

levantamento e sistematização dos dados e informações, capacitação de lideranças 

comunitárias e profissionais das áreas de segurança pública, saúde, educação e 

assistência social facilitando, consequentemente, o acesso à justiça.  

 Além disso, tais políticas públicas precisam encontrar no sistema 

sociojurídico (Ministério Público, Tribunal de Justiça, Delegacias, Defensoria Pública, 

Conselhos Tutelares entre outras instituições) apoio suficiente para se promover 

uma rede integral de atendimento, capaz de ofertar cuidados no trato do tema 

violência infanto-juvenil. 

 Desta forma, a instalação de centros de referência nos Municípios são 

fatores determinantes para que se viabilize, de forma descentralizada, o acesso aos 

direitos socioassistenciais, devendo ser priorizados nos locais em que haja uma 

maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade64. Além disso, em 

comunidades rurais, quilombolas ou situadas em áreas de difícil acesso, a cobertura 

                                                           
63 Além do Disque 100, as denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes podem ser realizadas 

pelos seguintes canais: envio de mensagem para o e-mail disquedireitoshumanos@sdh.gov.br, através do 
portal www.disque100.gov.br; ou por meio da Ouvidoria Online Clique 100: 
http://www.humanizaredes.gov.br/ouvidoria-online/. Em caso de ligação internacional, fora do Brasil, através do 
número +55 61 3212.8400. Também está disponível para download em smartphones o aplicativo Proteja 
Brasil, que permite o registro de denúncias direto pelo aplicativo, a localização dos órgãos de proteção nas 
principais capitais e ainda a disponibilização de informações sobre os diferentes tipos de violações. O 
aplicativo também recebe denúncias de locais sem acessibilidade de crimes na internet e de violações 
relacionadas a outras populações em situação vulnerável. O aplicativo funciona em celulares e tablets, com 
tecnologia iOS ou Android. (EGAS, s.d., p.21). 

64 Nos locais em que esses Centros não estejam disponíveis, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 
do Adolescente deliberarão sobre o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes que tiverem sido vítimas 
ou testemunhas de violências, sempre observando os princípios e normas estabelecidos na lei. 
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poderia ser realizadas por meio de equipes volantes, responsáveis pelo cadastro e 

acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência65. 

 A ideia é se construir um protocolo único para que todo o Estado se adéque 

à realidade de cada município, seja de pequeno, médio ou grande porte, com o 

objetivo de estabelecer os fluxos de atendimento, sendo um guia capaz de contribuir 

para o fortalecimento do trabalho em rede.  

 A partir da criação dos protocolos, observa-se uma qualidade das 

informações prestadas, e consequentemente, uma credibilidade do depoimento pelo 

sistema de justiça. Em cada protocolo, a qualidade do conteúdo da entrevista 

depende diretamente da capacidade do entrevistador, sendo o elemento desafiador 

o treinamento qualificado, contínuo e supervisionado do profissional66. 

 

5.3.2 As adequações na fase processual: um olhar pa ra o depoimento especial 

para além da Lei nº 13.431/2017 

  

A fase judicial da tomada do depoimento também merece atenção, uma vez 

que em 2016, o CNJ verificou uma expansão do número de salas em todo o Brasil, 

fazendo crer que o instituto fora aceito e vem sendo difundido nos tribunais pátrios, 

merecendo ser sistematizado também todo o protocolo da fase judicial, ou seja, 

desde a tomada do depoimento até os encaminhamentos e controle das demandas 

após o procedimento67. 

 Durante o depoimento na fase judicial, devem os Estados, destarte, adotar 

as medidas necessárias à adaptação do processo judicial interno de cada um, 

respeitando-se a organização interna do Poder Judiciário.  Assim, cada Juízo, de 

acordo com a disponibilidade de estrutura de sua Comarca de atuação, tem 

                                                           
65 A Equipe Volante integra a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e tem o objetivo de 

prestar serviços de assistência social a famílias que residem em locais de difícil acesso (áreas rurais, 
comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros). Essa equipe é 
responsável por fazer a busca ativa destas famílias, desenvolver o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF) e demais serviços de Proteção Social Básica, que poderão ser adaptados às condições locais 
específicas, desde que respeitem seus objetivos. Além disso, é responsável por apoiar a inclusão ou 
atualização cadastral das famílias no Cadastro Único, realizar encaminhamentos necessários para acesso à 
renda, para serviços da Assistência Social e de outras políticas. O deslocamento destas equipes é realizado 
por meio de carros ou das lanchas da Assistência Social (BRASIL, 2015).  

66 No anexo A, foi inserido um modelo de protocolo para atendimento na rede de proteção. 
67 Em 2016 foram implantadas 124 salas de depoimento especial, distribuídas em 23 estados. Ou seja, 

constatou-se um aumento de 285% desde a data da última contagem da ONG Childhood, em 2011, que 
verificou a existência de 40 salas (BRASIL, 2016).  
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liberdade para adaptar a maneira de ouvir a criança, sempre respeitando a sua 

opinião e sua vontade de ser ouvida. 

 

A Fundação Childhood Brasil elaborou um plano para a implantação da lei 
13.431/17 no período de 2018 a 2021. Dentre as propostas do plano 
encontram-se:  

Criar mecanismos de integração dos fluxos de atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de violências, sempre na modalidade de Centros 
Integrados de Atendimento.  
Capacitar os profissionais da rede de proteção em metodologias não 
revitimizantes de atenção às crianças e adolescentes. 

[...]  
Desenvolver ações continuadas de formação das autoridades judiciais e das 
equipes técnicas envolvidas nos processos de investigação e judicialização 
de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. 

 [...] 
Desenvolver ações continuadas de formação dos agentes policiais e das 
equipes técnicas envolvidas no atendimento de crianças e adolescentes 
vítimas de violências 

[...]  
Estabelecer os procedimentos operacionais padrão para a tomada de 
depoimento de crianças e adolescentes (CHILDHOOD, 2017, p. 18-19)  

  

As propostas apresentadas têm por finalidade a criação de uma rede 

articulada para o atendimento de crianças e adolescentes e capacitação de todos os 

envolvidos no processo de acolhimento. Pelo plano apresentado, a aplicação do 

depoimento especial será padronizada em todos os Estados, garantindo-se a sua 

coerência. 

 Não obstante as questões acima aventadas, e em virtude das disparidades 

apresentadas entre os Estados brasileiros no tocante ao investimento e 

implementação das salas de depoimento especial, não se pode olvidar de que 

alguns tribunais desempenham um papel importante e pioneiro, acreditando ser o 

depoimento especial uma forma especial de combate à violência institucional.  

 Para tanto, tribunais como o do Estado de Pernambuco, desenvolveu o 

projeto denominado “Depoimento Especial Itinerante”, com a customização de um 

ônibus (Figura 7, 8), devidamente equipado, que permite que crianças e 
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adolescentes vítimas e testemunhas de crimes sejam ouvidas de forma especial, em 

comarcas onde ainda não foram implantadas as centrais de depoimento acolhedor.68  

 Uma das questões também não ventiladas pela Lei nº 13.431/2017 é a 

questão do acompanhamento do depoente e de sua família após a audiência 

judicial. O que se observa, do procedimento atualmente utilizado, é de que o Poder 

Judiciário respalda o infante desde o início do procedimento até a fase final da oitiva, 

com intervenção limitada aos encaminhamentos finais e alimentação da base de 

dados.   

Figura 7 – Ônibus customizado em Pernambuco para o depoimento especial itinerante – 
vista externa 

  

Figura 8 – Ônibus customizado em Pernambuco para o depoimento especial itinerante – 
vista interna 

 

Fonte: https://www.google.com/search?q=Depoimento+Especial+Itinerante+Pernambuco&source=. 
Acesso em: 22 de maio de 2019. 

                                                           
68

 Para prestar o serviço de forma itinerante, um ônibus, doado ao TJPE pelo TRE-PE, foi customizado pela 
Diretoria de Infraestrutura e pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal com a 
mesma estrutura das salas de Depoimento Acolhedor instaladas nas comarcas de Recife, Camaragibe, 
Caruaru e Petrolina. O veículo possui recepção, secretaria, sala de audiência tradicional e sala de depoimento 
especial decorada ludicamente e com sistema de gravação em vídeo e áudio. A Coordenadoria da Infância e 
Juventude acompanhou todo o processo de desenvolvimento do projeto com suporte da Diretoria Geral do TJ 
pernambucano (BRASIL, 2018). 
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 É importante ressaltar que a fase pós-depoimento, em especial, não é 

acompanhada por nenhum órgão específico, o que resultaria numa ausência de 

medidas de proteção e combate aos atos violentos. Ainda que haja uma suposta 

condenação do acusado, ou mesmo que sejam revelados atos típicos de alienação 

parental, não se vislumbra um acompanhamento do evento pós-traumático gerado 

pela experiência vivida.  

Tais críticas se fundamentam na afirmação de que o Estado, na busca da 
responsabilização do agressor, canaliza muitos recursos tecnológicos para 
essa finalidade, não ocorrendo o mesmo empenho no sentido de minimizar 
os danos decorrentes das violências perpetradas (ALEIXO, 2008, p.107). 

 

 Na teoria, as instituições cumprem o papel preconizado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), mas na prática as falhas são bem visíveis. Sem 

dúvidas, todos esses aspectos participam da revitimização e acréscimo dos danos 

causados pela violência em si. Essa ação exige a continuidade do cuidado na rede 

de proteção social a todas as crianças e adolescentes que já tiveram seus direitos 

violados.   

 A problemática da violência infanto-juvenil é altamente complexa, 

especialmente quando é cometida no contexto intrafamiliar, uma vez que nesses 

casos as vítimas conhecem o agressor, mantendo com eles, muitas vezes, um 

vínculo afetivo, de confiança ou de amizade.   

 É previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando do 

acontecimento de atos que violem ou ameacem os direitos da criança ou do 

adolescente, que sejam aplicadas medidas de proteção integral, como, por exemplo, 

a orientação e apoio temporários, inclusão em programas de auxílio à família, 

tratamentos médicos, psicológicos ou psiquiátricos, dentre outras, sendo o 

afastamento do infante de sua família uma medida excepcional, que deve ser 

fomentada apenas diante da iminência ou consolidação da violação de direitos, 

esgotadas todas as demais propostas elencadas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990)69. 

                                                           
69 Em 2006 foi aprovado o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (BRASIL, 2006), política que traz como prioridade central a 
família no sentido de fortalecê-la para evitar o isolamento ou afastamento familiar e comunitário das crianças e 
adolescentes. Além disso, tais disposições reforçaram a previsão contida na Lei 12.010/2009, que trouxe em 
seu bojo, de forma explícita, a questão da reinserção familiar (BRASIL, 2009).  
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 Assim, mesmo sendo positivada no microssistema infanto-juvenil, a questão 

do acompanhamento após a tomada do depoimento ainda é lacunosa, exatamente 

pela ausência de previsão legal da Lei nº 13.431/2017. 

As crianças que sofreram abuso sexual e suas famílias podem se tornar 
socialmente estigmatizadas pela reação dos vizinhos, escolas e 
companheiros. A criança muitas vezes também é vitimizada pelas 
consequências da separação familiar. Dificuldades materiais e sociais 
trazem problemas adicionais quando as pessoas que cometeram o abuso 
deixam a família ou vão para a prisão (BRASIL, 2017). 

  

A situação da violência infanto-juvenil necessita muitas vezes da 

interferência da autoridade judicial, mas demanda em igual proporção um cuidado 

nos encaminhamentos, bem como um acompanhamento efetivo, fato este que não 

fora contemplado pela lei.  

 A atenção psicossocial à população infanto-juvenil, após a fase do 

depoimento, seria atribuição dos profissionais envolvidos nos cuidados em saúde, 

incluindo os Centros de Atenção Psicossocial, os Serviços de Urgência e 

Emergência e de Atenção Hospitalar, em fundamental parceria das Redes 

Intersetoriais.  

 Com vistas a medidas que garantam o fechamento do ciclo de proteção, 

para além da Lei nº 13.431/2017, no decorrer do atendimento realizado às crianças, 

adolescentes e às suas famílias, após o evento violento, em especial os de cunho 

sexual e psicológico, verifica-se que o acompanhamento poderia ser realizado por 

profissionais do CREAS, a fim de garantir a assistência eficaz à demanda dessas 

pessoas. Além do atendimento individual, deve ser realizado o trabalho de 

acompanhamento das famílias, com duração a depender da reestruturação mínima 

do núcleo familiar.   

 Esse acompanhamento permitiria a monitoração tanto dos 

encaminhamentos, como do plano de atendimento, promovendo a reflexão e 

avaliação das condições psicossociais do infante. É nesse sentido que as crianças e 

adolescentes conseguiriam enfrentar os desafios cotidianos para a reconstrução de 

sua identidade social, resgatando seu contexto de origem.  

 Esse acompanhamento propiciaria, ainda, ao profissional, ampliar sua visão 

dos membros da família, corrigiria algumas intervenções, ou geraria uma nova 

tomada de posicionamento do profissional para com a própria criança, o adolescente 
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e as famílias, diante da situação de risco vivenciada. Tais mudanças pedem novas 

estratégias, que somente serão implementadas se o profissional estiver, 

efetivamente, acompanhando o processo de atendimento. 

 Decerto deve haver por parte do poder público, um investimento às ações 

sociais do município, até mesmo porque a atual situação por que passam os 

indigitados órgãos é de um sucateamento alarmante, contribuindo para uma 

rotatividades dos trabalhadores e por uma ausência quase que por completo de 

formação continuada e de utilização de protocolos específicos, o que por si só, 

prejudicaria o atendimento às vítimas e às famílias, que não criam com os 

profissionais uma referência sólida e vínculos de confiança.   

 Dada, portanto, a gravidade da situação da violência vivida por crianças e 

por adolescentes, o serviço de atendimento deve estar imbuído de uma proposta de 

atenção às famílias, que deve estar plenamente efetivada para realizar o 

acompanhamento do núcleo, evitando a mera judicialização e criminalização. 

 Outra questão a ser analisada, no tocante ao aprimoramento da proteção a 

crianças e adolescentes vítimas de violência, é a falta de uma cultura institucional de 

sistematização e organização de dados do próprio sistema. 

 A ausência de dados centralizados, sem dúvidas, prejudica sobremaneira a 

reincidência dos atos violentos, sendo praticamente impossível se pensar em 

políticas públicas sem ter dados e estatísticas reais.  

 A ideia central é de que o poder público tenha um sistema exclusivo para o 

monitoramento da violência infanto-juvenil, mesmo após a oitiva por meio do 

depoimento especial, para que todos os registros das instituições do sistema de 

justiça estejam inseridos nos cadastros do Conselho Nacional de Justiça, criando-se, 

por exemplo, um sistema eletrônico de informações, com fins de angariar todas as 

informações produzidas pelo sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência. 

 Diante de todo o cenário apresentado, não se configura como uma 

pretensão do presente trabalho tecer críticas a quaisquer unidades da federação 

pelo fato de não terem implementado a determinação legal, no prazo e na forma 

determinados. É notório que o sistema de justiça encontra-se sucateado, e 
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altamente demandado, com necessidades que superam os seus recursos 

orçamentários.  

 Entretanto, pelas estatísticas atualizadas, observa-se que muitas iniciativas 

dos Estados partiram de ações criativas e inovadoras, refletidas sobre o papel social 

da Justiça e seu modo de organização e de gestão de conflitos, que buscam a 

implementação da escuta especializada e do depoimento especial como uma 

construção cooperativa, através de protocolos de atendimento com outros atores do 

Sistema de Garantia, inclusive os conselhos profissionais do Serviço Social e da 

Psicologia. 

 Assim, a reflexão sobre a rede de atendimento à criança e adolescente e 

sua articulação com a Justiça deve ser estruturada em torno do estabelecimento de 

fluxos de atendimento integrados e ágeis, capazes de se interligarem desde a 

notícia do evento criminoso até a finalização do procedimento na esfera judicial, com 

o acompanhamento psicológico e social dos atores infantis, com posterior 

acompanhamento após o evento violento.  

 O caminho da superação concernente à violência infanto-juvenil resulta, sem 

dúvidas, na promoção de políticas públicas capazes de articular diferentes setores 

sociais, promovendo uma estrutura transformadora, numa abrangência nacional. 

 A replicação dos métodos já implementados, a sistematização e criação de 

novos estudos, possibilita uma reanálise do instituto em outras realidades, sendo um  

caminho para o combate e prevenção da violência em locais que ainda demonstram-

se incipientes, como a ausência de apoio político e implementação de recursos 

financeiros suficientes, possibilitando uma maior visibilidade dos entraves que ainda 

existem, e que não são suficientes para garantir uma proteção integrada e 

eficaz  das ações de prevenção das violações de direitos infanto-juvenis.  

 De fato, como hodiernamente ocorre, a apuração de crimes contra crianças 

e adolescentes ocorre em condições insatisfatórias e muitas vezes pouco eficazes, 

expondo-as a situações de evidente constrangimento e sofrimento, e em outras 

palavras, revitimizando-as, face toda à desarticulação das ações por toda a rede de 

proteção. 

 Decerto, tanto a oitiva especializada quanto o depoimento especial 

enfrentarão muita resistência. Entretanto, ressalta-se que o novo método não 
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significa apenas uma nova técnica de oitiva, mas sim uma nova cultura ética de 

tutela processual aos direitos infanto-juvenis, que devem estar articulados de modo 

a se criar uma prática interdisciplinar, reforçada pelos resultados positivos já 

encontrados na condução da escuta de crianças e adolescentes no sistema de 

justiça brasileiro, viabilizando uma intervenção segura e qualificada.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O período que antecedeu a Constituição Federal de 1988 foi determinante 

para a mudança de paradigmas na área da garantia de direitos de crianças e 

adolescentes. A proteção infanto-juvenil ganhou destaque internacional com a 

Convenção de Genebra de 1924 sobre os direitos da criança, a Declaração 

Universal de Direitos de 1959 e posteriormente com a Convenção de Direitos da 

Criança de 1989, servindo tais instrumentos de parâmetros para a alteração 

paradigmática promovida no plano interno brasileiro, a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

A Constituição da República Federativa do Brasil promoveu alterações 

substanciais no Direito das Famílias, culminando em uma revisão dos valores sociais 

e do próprio modelo jurídico, uma vez que consolidou a consagração de importantes 

princípios como o da dignidade da pessoa humana, o da pluralidade familiar e da 

igualdade entre os cônjuges e os filhos.  

No tocante à mudança dos direitos infanto-juvenis, o texto constitucional 

provocou uma substancial alteração da matéria relacionada aos direitos humanos de 

crianças e adolescentes, transformando a ideia de ‘criança-objeto’, cuja visão era 

essencialmente higienista, para a inserção dos mesmos na categoria de sujeitos de 

direitos, detentores de proteção integral, culminando na promulgação do 

microssistema infanto-juvenil (ECA), fase esta que inaugurou a afirmação da 

universalidade dos direitos da criança e do adolescente. 

Entretanto, o locus que deveria conceber um espaço para a promoção do 

indivíduo, ainda hoje é representado por uma herança de indiferença protetiva 

secular, na medida em que a violência ainda é um dado de importante estatística 

dentro do núcleo familiar, estando muitas vezes mascarada pela autonomia 

conferida pela autoridade parental, travestido como um poder-dever capaz de ocultar 

os atos violentos. 

Desta forma, além do fato de serem vítimas de variados ilícitos ao longo de 

sua história, observou-se claramente uma ineficiência das medidas de proteção aos 

direitos fundamentais infanto-juvenis, na medida em que a violência, materializada 

sob diferentes formas, alcança também a esfera institucional, sendo representada 
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pela revitimização provocada pelo agente estatal, ao participarem do sistema de 

justiça administrativa, cível e criminal, na condição de vítimas ou testemunhas.  

Por todos os aspectos acima elencados, a releitura da parte histórica buscou 

retratar toda a indiferença protetiva secular arraigada na sociedade, sendo vencida 

vagarosamente com defesa dos direitos infanto-juvenis nas instâncias sociais, 

judiciais e administrativas, que ainda estão muito longe do desejável.  

No cenário atual, a produção das provas de violência esbarra em duas 

dificuldades básicas. Primeiro, verifica-se o despreparo dos agentes para a escuta 

das crianças e adolescentes violentados, haja vista a falta de conhecimento teórico 

para a diferenciação e o reconhecimento dos estágios do desenvolvimento infantil, 

compreendendo neste a denominada ‘síndrome do segredo’. Em segundo, as salas 

de audiência não se mostram preparadas para o acolhimento destes infantes 

traumatizados, apresentando-se como um ambiente hostil e invasivo.  

O movimento responsável por comprovar a culpa pelo ato violento, muitas 

vezes sob a responsabilidade dos operadores do Direito, quase sempre não 

considera os efeitos negativos sentidos pelas vítimas, aqui representadas pelo 

público infanto-juvenil, desconsiderando a subjetividade dos mesmos. Desta forma, 

a caracterização do espectro da violência, retratado no segundo capítulo, buscou 

demonstrar a prejudicialidade da violência intrafamiliar, seja ela materializada em 

quaisquer de suas formas.  

Ao iniciar os estudos sobre o tema, o objetivo primevo da pesquisa cingia-se 

à discussão do fenômeno da revitimização da infância e da juventude no processo 

penal, sugerindo alternativas de atendimento nos casos que envolvessem abusos 

sexuais intrafamiliares.  

No entanto, à medida em que os estudos se desenvolviam, a experiência de 

mudanças nas modalidades de inquirição judicial, nomeada à época de “depoimento 

sem dano” foi ganhando importância no Brasil, especialmente pelo desenvolvimento 

do instituto no Estado do Rio Grande do Sul, tornando-se alvo de grandes 

discussões no Poder Legislativo, e entre os profissionais das áreas do Direito, 

Serviço Social e Psicologia. 

Assim, o objeto da pesquisa foi modificado, sendo possível, a partir da 

edição da Lei nº 13.431/2017, compreender a aplicação da oitiva de crianças e 
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adolescentes, compreendida pelo depoimento especial e pela escuta especializada, 

nos abusos cometidos para além da esfera criminal, abarcando também a forma 

silenciosa e maléfica da denominada violência psicológica.  

Fator relevante para a revitimização é a visão estigmatizante ainda presente 

no Direito que, com percepções verdadeiramente adultocêntricas, desconsideram as 

cautelas legais na tomada de depoimentos, uma vez que as práticas judiciárias 

ainda recentes, beiram os aspectos da indiferença que permeou por muitos anos a 

história da infância e da juventude no Brasil. 

Não obstante os avanços na legislação protetiva infanto-juvenil, 

representados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e da própria Constituição 

Federal, ainda eram notórias as falhas na aplicação dos princípios da proteção 

integral.  

Assim, dentro desta perspectiva inovadora, enaltecendo o pioneirismo 

alavancado pelo Estado do Rio Grande do Sul, foi possível regulamentar a escuta 

especializada e o depoimento especial por meio da Lei Federal nº 13.431/2017, cujo 

objetivo específico foi diminuir os índices de revitimização e/ou violência 

institucional, clamando por uma regulamentação capaz de estabelecer diretrizes 

uniformes acerca do tema, e que pudessem compatibilizar a proteção integral e a 

primazia do melhor interesse com a responsabilização do acusado. 

Reforçou-se o convencimento em relação ao tema, demonstrando que a Lei 

nº 13.431/2017 não objetivou de forma primeva a caracterização dos tipos de 

violência já existentes, relacionados à violência primária, questões estas já 

examinadas nas legislações aplicáveis à espécie, mas sim à previsão das normas 

legais fixadas para a organização e estruturação dos trabalhos desenvolvidos pelos 

integrantes da rede de proteção, buscando a aplicação de um processo judicial e 

administrativo justo e equilibrado.  

Ao longo do trabalho, foi possível fazer uma remissão direta às regras legais 

de depoimento especial aplicadas em outras legislações, em especial no Direito 

argentino, que serviu de base para a implementação futura das práticas adotadas 

pelo ordenamento brasileiro, demonstrando uma necessidade de mudança de 

postura da sociedade, bem como dos sistemas de garantias e de justiça na defesa 
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dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, seja na qualidade de vítimas 

e/ou testemunhas. 

Ficou demonstrada a necessidade de integração sistêmica entre a proteção 

integral e o sistema de justiça. A falta de cadência destas esferas foi suficiente para 

indicar a fragilidade dos problemas de formação, estruturação material e a atuação 

dos membros das respectivas instâncias, demonstrando claramente a inexistência 

de um diálogo em rede, capaz de sistematizar a ciência do Direito com os recursos 

técnicos da Psicologia e da Assistência Social.  

De fato, consoante fora abordado exaustivamente em capítulo específico do 

presente estudo, a apuração de crimes contra crianças e adolescentes sempre 

ocorreu de forma insatisfatória e muitas vezes pouco eficazes, expondo-as a 

situações de evidente constrangimento e sofrimento, deixando clara a desarticulação 

ainda existente dos órgãos responsáveis pela proteção infanto-juvenil. 

O maior desafio enfrentado durante a pesquisa foi o de sistematizar e 

destacar as principais diretrizes da Lei nº 13.431/2017, sobretudo no sentido de 

confrontá-la com as normas jurídicas já existentes, agregando-a aos avanços já 

obtidos no sistema de justiça brasileiro. Assim, dedicou-se um capítulo especial ao 

estudo dos desafios para a efetividade da oitiva especializada e do depoimento 

especial, abarcando a atuação intersetorial junto aos sistemas de segurança pública 

e de justiça.  

Mesmo diante da falta de compreensão da dinâmica da violência 

intrafamiliar, verificada tanto no sistema de justiça como nos serviços de saúde, 

gerando intervenções inadequadas e prejudiciais ao desenvolvimento infanto-juvenil, 

foi demonstrado que políticas públicas, como a experiência desenvolvida pelo 

Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente (CAAC), de iniciativa da Polícia 

Civil fluminense e organizações não governamentais, seriam capazes de promover o 

restabelecimento da proteção infanto-juvenil, a partir do momento em que reúne em 

um só espaço o diagnóstico, o tratamento integrado e o encaminhamento 

cadenciado dos fatos ao Ministério Público e consequentemente ao Poder Judiciário. 

Desta forma, antes mesmo de se pensar na fase judicial e no depoimento 

especial propriamente dito, restou clara a importância do fortalecimento das redes 

de proteção e a implementação de políticas públicas que consigam articular 
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diferentes atores/instituições, e que garantam atendimento de qualidade e a 

celeridade nos serviços e capacitação dos profissionais para a garantia dos direitos 

infanto-juvenis. 

Além disso, foi delineada também a sistematização do depoimento especial 

e as experiências da fase judicial, realizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, com a implementação e expansão do NUDECA, experiência esta 

que atualmente serve de referência a muitos Estados brasileiros, no tocante à 

prática e aplicação do depoimento especial e das diretrizes abarcadas pela Lei nº 

13.431/2017.  

Para que o testemunho de crianças e adolescentes não seja minado por 

uma falta de entendimento de sua capacidade cognitiva, a importância do trabalho 

interdisciplinar e a capacitação permanente dos profissionais envolvidos passam a 

ocupar o lugar de destaque no tocante à identificação, diagnóstico, proteção e 

providências legais relativas à proteção da criança e do adolescente, violados física 

ou moralmente.  

Por outro lado, é importante lembrar que poucas propostas alternativas vêm 

sendo elaboradas com a finalidade de oferecer efetiva proteção à criança ou o 

adolescente vítimas de violência, principalmente quanto ao seu atendimento a partir 

da porta de entrada da revelação, onde estes precisam percorrer um tortuoso 

caminho em busca da Justiça, o que justifica o clamor por uma cadência de atos 

institucionais, ressaltando a importância de parâmetros e protocolos para toda a 

rede de proteção. 

Por este motivo, foram propostas políticas públicas abarcando como eixo 

central a municipalização do sistema de garantia de direitos, que devem se articular 

no sentido de conectar as partes envolvidas e os instrumentos e espaços 

institucionais que atuam na atenção àquela parcela da população no nível local, a 

exemplo da criação e fortalecimento dos centros de referência.  

Para tanto, depende delas o sucesso do sistema e a efetiva garantia dos 

direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros no local onde o ato violento tem 

seu ponto de partida, minimizando o sofrimento de quem foi vítima de violação de 

seus direitos e garantindo, ao mesmo tempo, a sua proteção.  
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 Assim sendo, após a detida análise do sistema de garantias previsto no 

ECA, observa-se que a nova lei trouxe novidades quanto ao depoimento especial e 

à escuta especializada, buscando-se padronizar minimamente as ações do Estado 

no âmbito federal, cadenciando-se os sistemas já existentes, mas que ainda 

carecem da integração necessária. 

A implementação do projeto procura, assim, reordenar o modo de 

articulação destes diversos atores e aprimorar o modo de atuação conjunto, 

especialmente na forma como a Justiça atua.  

Antes mesmo da discussão na esfera processual, vislumbra-se a 

necessidade de articulação dos órgãos, com protocolos interinstitucionais, 

resultando numa construção cooperativa, tendo como finalidade, ao mesmo tempo, 

a responsabilização do autor da violência e a proteção infanto-juvenil.  

Além disso, a implementação do depoimento especial propõe a escuta como 

denominador comum interdisciplinar, a partir do momento em que concebe um 

ambiente propício ao relato livre, espontâneo e acolhedor, devendo o mesmo ser 

implementado com técnicas já cientificamente testadas para a entrevista, conferindo 

validade ao método, fornecendo elementos para avaliação do teor do relato obtido 

através do método. E mais: é necessário conferir de igual forma condições para que 

comarcas de pequeno porte possam também ser contempladas com a aplicação do 

instituto, a exemplo, com a criação de salas de depoimento especial itinerantes. 

Evidentemente que em caso comprovado de violência, contra uma criança 

ou adolescente, a punição mostra-se necessária. Entretanto, tal atitude transforma a 

vítima em mero objeto útil para a demanda do julgamento.  

Desta forma, a grande lacuna existente na Lei nº 13.431/2017 está 

exatamente no fato em se aliar os dois grandes eixos protetivos, quais sejam, a 

responsabilização do agressor e as consequências de um possível retorno da vítima 

aos cuidados desta família em desordem, representada aqui pelo próprio agressor 

ou pela família extensiva, que muitas vezes é desprovida de condições morais para 

o acolhimento desta criança.  

A ausência de acompanhamento e de um atendimento terapêutico, sem 

sombra de dúvidas, impede a promoção e a efetivação dos ajustes fundamentais ao 

sucesso da técnica, justificando a implementação de medidas protetivas que vão 
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além da esfera processual. O trabalho em ato contínuo à seara judicial, realizado 

pelos Conselhos de Assistência Social seria, sem sombra de dúvidas, o fechamento 

da esfera de proteção, evitando que vítimas de violência permaneçam no mesmo 

espaço de convivência com seus algozes, de nada valendo a melhoria pretérita do 

sistema de justiça.  

Por todos os fundamentos apontados, não restam dúvidas de que a Lei nº 

13.431/2017 modificou a garantia de direitos, ao estabelecer os procedimentos 

básicos de proteção integral aos direitos infanto-juvenis, na qualidade de vítimas da 

própria família e do Estado, tornando certa a ideia de que é possível aprimorar a 

defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes a partir da integração 

operacional entre as respectivas instâncias. 

Entretanto, a despeito da existência dos órgãos punitivos e protetivos, em 

muitos lugares abundantes e em outros ausentes, crianças e adolescentes 

continuam sendo revitimizadas todos os dias, abandonadas nos (des)caminhos dos 

processos judiciais e na rede de proteção. 

A intervenção em rede tem sido uma tarefa difícil, e um permanente desafio 

para todos que trabalham com a violência infanto-juvenil, sendo necessária a 

adoção de novas práticas e novos olhares dos profissionais envolvidos, implicando 

no reconhecimento da diferença e compreensão das especiais condições de 

necessidades dos infantes, impedindo a continuidade da prática abusiva. Mais do 

que fazer valer sua condição como sujeito de direitos, é distanciar a ideia de serem 

vistos tão somente como um meio para a persecução dos objetivos de um processo 

judicial.  

A oitiva especializada jamais deve estar inserida no posicionamento 

reducionista de simples concordância ou discordância, mas traz à baila a forma 

como a escuta deve ser direcionada: o singular lugar da escuta, que revela o limiar 

da proteção exigida, mais humanizada e acolhedora. 
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ANEXO A – Modelo de ficha de notificação de violênc ia 
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