
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. 

 


