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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por principal objetivo a análise da oitiva da criança ou adolescente 

vítima nos crimes de violência sexual, mediante o paradigma de proteção do sistema de direitos 

das crianças e o direito da personalidade, perfazendo uma analogia com o depoimento especial, 

meio adotado pelo Brasil e normatizado pela Lei 13.431/17 e seus reflexos na sentença criminal. 

Desta forma, analisou-se o nível de proteção conferido pelo sistema processual penal brasileiro 

durante a colheita da prova testemunhal infantil na fase processual voltados às vítimas infanto-

juvenis, visando as estratégias utilizadas para a redução de dor, ou seja, para minimizar a 

vitimização secundária e as distorções da memória causadas pelo próprio aparato estatal na 

apuração desses crimes, os quais comprometem a acurácia da prova penal, podendo resultar em 

condenações equivocadas. O trabalho apoiou-se na legislação constitucional e 

infraconstitucional para a verificação de falhas existentes no depoimento testemunhal infantil, 

no que se refere à prova, na busca do conceito da verdade real e influência na decisão do 

magistrado. Estudos recentes das áreas das ciências humanas (neurologia, psicologia, ciências 

sociais, pedagogia) tem contestado a força dos depoimentos das vítimas, principalmente em 

razão do fenômeno de falsas memórias, o qual compromete a acurácia da prova. O percurso 

metodológico da pesquisa tem como esteio uma concepção multidisciplinar do Direito, 

integrando diversas áreas como a Psicologia do Testemunho e a Psicologia Cognitiva, 

utilizando o método dedutivo, através da pesquisa bibliográfica teórica, a partir de uma 

metodologia analítico interpretativa, evocados a análise da estrutura legislativa geral composta 

por diversos tratados internacionais e leis e normas que abrangem o sistema de proteção de 

direitos das crianças, realizando uma trajetória histórica, de suma importância para atingir os 

objetivos propostos e a conclusão da pesquisa, além da análise de conceitos doutrinários, 

voltados ao esclarecimento da Dignidade e dos Direitos da Personalidade, tanto da vítimas 

infanto-juvenis, como do acusado. Em razão da tomada de depoimento de forma imprópria, ou 

até mesmo da dispensa da oitiva da vítima menor, a Lei n. 13.431 de 04 de abril de 2017, 

normatizou e organizou o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima de 

violência, pautado na Doutrina da Proteção Integral, criando mecanismos para prevenir e coibir 

a violência, nos termos do Art. 227 da CF, da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus 

protocolos adicionais, da Resolução no 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas e de outros diplomas internacionais, regulamentando o depoimento especial, oferecendo 

bases legais ao direito da criança de ser ouvida em juízo. Examinou-se os principais objetivos 

da lei, apontando sobre o estado da arte do depoimento especial no Brasil e as experiências 

implantadas em conformidade a Recomendação n. 33 do Conselho Nacional de Justiça. Por 

fim, caracterizamos os perigos das distorções da memória nas prisões e condenações injustas e 

apontamos para a necessidade do reforço da observância do critério da inocência constitucional 

do acusado. 

 

Palavras-chave: Prova Testemunhal Infantil; Depoimento Especial; Direito da Personalidade; 

Falsas Memórias; Vitimização secundária.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the hearing of the child or teenager victims of sexual violence 

crimes, upon the paradigm of protection of the children's rights, bringing an analogy with the 

special testimony, a means adopted by Brazil and normalized by the Law 13.431/17 and its 

reflections on criminal sentencing. Thus, it was analyzed the level of protection conferred by 

the Brazilian criminal justice system during the taking of the infant testimonial evidence in the 

procedure phase turned to the infant-juvenile victims, aiming the strategies used to reduce the 

pain, to minimize the secondary victimization and the memory distortions caused by the State 

apparatus on the ascertainment of these crimes, which compromises the accuracy of criminal 

evidence, possibly resulting in mistaken condemnation. This study was based on the 

constitutional e infra-constitutional legislation, to verify the flaws in the infant witness 

testimony, related to the evidence, in search of the concept of the real truth and influence on the 

magistrate decision. Recent studies in the human sciences (neurology, psychology, social 

sciences, and pedagogy) have contested the strength of the victims’ testimony, especially due 

to the false memories phenomenon, which compromises the accuracy of the evidence. The 

researching methodological route has as mainstay a multidisciplinary conception of the Law, 

integrating several areas such as Psychology of the Witness and the Cognitive Psychology, 

using the deductive method, through theoretical bibliographic research, based on an 

interpretative analytical methodology, evoking the analyses of the general legislative structure 

constituted by several international treaties, laws and norms that contain the protection of the 

children’s right system, making a historical trajectory, with great importance to reach the 

proposed goals and conclusion to this study, beyond the analyzes of doctrinal concepts, turned 

to the enlightenment of the Dignity and Personality Rights, not only of the infant-juvenile 

victims but also of the accused. Considering the incorrect taking of the testimony or even the 

refusal of the hearing of the minor victim, the Law n.13.431 on the 4th of April of 2017 

normalized and organized the system of guarantee of the rights of children and teenagers 

victims of violence, based on the Integral Protection Doctrine, creating mechanisms to prevent 

and restrain violence, on the terms of the Art. 227 of the Federal Constitution, of the Convention 

of the Children Rights and its additional protocols, of the Resolution n°20/2005 of the 

Economic and Social Council of the United Nations and other international agreements, 

regularizing the especial testimony, offering legal basis for the child’s right to be heard in 

judgment. It was examined the main goals of the law, pointing to the state of the art of the 

special testimony in Brazil and the implemented experiences conforming the Recommendation 

n. 33 of the National Justice Council. At last, it was characterized the dangers of the memory 

distortions in prisons and inequitable condemnations, and it was pointed to the necessity of the 

reinforcement of the observance of the criteria of the constitutional innocence of the accused 

 

Keywords: Infant witness evidence; Special testimony; Right of the Personality; False 

memory; Secondary victimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O entendimento sobre a concepção da criança e do adolescente como sujeito de 

direitos, respeitada sua situação peculiar de pessoa em desenvolvimento, que possui o direito 

(e não o dever) de participação nos processos em que são parte ou testemunhas, resulta na 

efetivação de seus direitos fundamentais e da personalidade, que são de responsabilidade da 

família, da sociedade e do Estado. 

Desta forma, partindo do pressuposto que, durante o processo investigativo 

(compreendendo não apenas o processo criminal, mas desde a revelação do abuso até o final da 

participação dessa criança ou adolescente em todos os órgãos envolvidos no seu acolhimento e 

oitiva) via de regra, é necessário que a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência 

sexual relate várias vezes e a diversas pessoas diferentes os fatos, o que pode ser tão ou mais 

traumatizante que o próprio ato que a vitimou. 

Muitas vezes, o profissional que realiza a oitiva do menor não possui a capacitação 

adequada para compreender as peculiaridades de cada etapa do desenvolvimento infantil, tão 

pouco tem conhecimento sobre a sistemática do abuso sexual e técnicas de entrevista voltadas 

para a diminuição da vitimização secundária e formação de falsas memórias. Em razão disso, 

ao formularem perguntas de maneira inadequada, comprometem a veracidade e acurácia do 

testemunho, comprometendo a construção da prova. 

Assim, o enfoque principal desta pesquisa está direcionada para a vítima infantil, 

partindo da sua oitiva, evidenciando as diferentes possibilidades de intervenção profissional, 

baseadas em técnicas de escuta em que a criança é submetida. Portanto, a análise baseia-se na 

constituição da prova testemunhal infantil e seu reflexo no Poder Judiciário, a partir de 

questionamentos voltados à aplicação de políticas criminais de redução de dor (como as 

estabelecidas na Lei nº 13.431/2017 e em especial a aplicação do depoimento especial), 

direcionadas a uma política de tutela às vítimas infanto-juvenis, à preservação da prova e à 

sentença criminal. 

A partir da analogia entre o paradigma de proteção dos direitos das crianças, 

consolidados em diplomas internacionais (Convenção sobre os Direitos da Criança e seus 

protocolos adicionais, da Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas e de outros diplomas internacionais), além da estrutura normativa nacional 

(Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do adolescente, arts. 15, 16, 28 e 111; e a 
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Lei nº 13.431/17) e de pesquisas cientificas na área da psicologia cognitiva, será possível 

analisar a colheita da prova testemunhal infantil. 

A prova testemunhal, por si só, é uma prova que exige do magistrado certa cautela, 

uma vez que é recheada de impressões e vivências pessoais da testemunha. Na apuração de 

crimes sexuais, o lapso temporal que vai do momento em que o crime é cometido até a instrução 

penal, bem como a ausência da correta aplicação normativa imposta pelo Código Penal, resulta 

na falta de diretrizes para que se aprenda a oitiva de vítimas e testemunhas da forma correta, 

contribuindo para a sugestionabilidade e a vitimização secundária. 

A importância da presente pesquisa pauta-se na análise da oitiva da criança vítima ou 

testemunha de crime sexual, discorrendo sobre quão importante é a palavra da vítima, uma vez 

que é pacifico o entendimento de valorá-la em detrimento das demais provas, dada as 

circunstâncias inerentes a este crime e sua natureza. Em que pese, nos crimes sexuais nem 

sempre se têm muitas alternativas para recorrermos a outras provas para compor o múnus 

probatório, utilizar, apenas o depoimento da vítima infantil, que tem sido inquirida e não ouvida 

da forma correta, cria uma atmosfera de insegurança jurídica.  

Verifica-se que, com olhares voltados apenas para medidas de proteção adotadas para 

estas vítimas, tais medidas têm sido interpretadas de forma equivocada, resultando em uma 

preocupante dicotomia. Ao passo que se garante, ao mesmo tempo, há violação de direitos, 

tanto de vítima, quanto do acusado, tornando-se medida de punição para ambos. Desta forma, 

podemos perceber que há ampla violação dos princípios e garantias fundamentais, como a 

Dignidade da pessoa humana, além da violação dos Direitos da personalidade, tanto das vítimas 

infanto-juvenis, como do réu, bem como a violação das suas garantias processuais. 

Em suma, este trabalho tem a finalidade de, a partir da pesquisa aprofundada sobre o 

tema, promover uma investigação interdisciplinar, através do diálogo que é estabelecido entre 

as diversas áreas do saber. A partir de uma concepção multidisciplinar, integrando a psicologia 

cognitiva aos problemas jurídicos. Assim, o percurso metodológico da pesquisa terá como 

esteio uma concepção multidisciplinar do Direito, indispensável para um pensamento crítico, 

além de ser o denominador comum das pesquisas interdisciplinares em torno do fenômeno 

jurídico. 

Contará, portanto, com estudos baseados em documentos como material primordial, 

sejam revisões bibliográficas, sejam pesquisas historiográficas, extraem deles toda a análise, 

organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos da investigação proposta. 

O presente estudo se estruturará em três eixos teóricos. O primeiro eixo pende o olhar, 

inicialmente, para o outro viés da relação processual: o acusado. Nos crimes sexuais, em razão 
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da natureza deste crime, o qual, muitas vezes não há muitas provas materiais ou periciais para 

compor o múnus probatório, com condenações pautadas inteiramente na valoração da palavra 

da vítima, ou seja, utilizando apenas o depoimento da vítima infantil nos casos de estupro de 

vulnerável, ou ainda, o relato de seu responsável, cria uma atmosfera de ampla insegurança 

jurídica. 

Para tal, realizaremos uma breve análise do processo penal e dos sistemas processuais 

(inquisitório, acusatório e misto) e, o que chamamos de perspectivas de produção da verdade 

dentro do processo, realizando uma analogia com a lei que regula o depoimento especial e dos 

mecanismos que envolvem e constituem a prova, até se chegar à sentença criminal do crime de 

estupro de vulnerável. 

O segundo eixo, se estruturará em dois capítulos, a partir da Psicologia do Testemunho, 

ou seja, em subsídios científicos voltados para as distorções da memória infantil, para a prova 

testemunhal e para a oitiva da criança vítima de violência sexual. Partindo de conceitos voltados 

à vitimologia, realizaremos a evolução do estudo da criança e os processos de vitimização 

(primaria e secundária), para enfim, tratados dos conceitos voltados ao fenômeno das falsas 

memórias, as técnicas de entrevista cognitiva e o estado da arte acerca do Depoimento Especial 

no Brasil. 

O último eixo será normativo e consistirá em subsídios jurídicos, perfazendo uma 

construção histórica dos direitos humanos, revisando tratados internacionais, a legislação 

nacional e os Direitos da Personalidade, visando o sistema de proteção dos direitos das crianças.  

Neste sentido, analisaremos a sancionada Lei nº 13.431 de 04 de abril de 2017, que 

garante avançar, normatizando e organizando o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima de violência, a qual está pautada na Doutrina da Proteção Integral, criando 

mecanismos para prevenir e coibir a violência regulamentando o depoimento especial e a escuta 

especializada oferecendo bases legais ao direito da criança de ser ouvida em juízo. 

Abordaremos ainda neste capítulo, a questão da antecipação da prova penal, exigência 

disposta na Lei no casos de violência sexual contra menor, determinando que seja realizada 

apenas uma vez a escuta da criança através do procedimento do depoimento especial, salvo nos 

casos em que seja justificada a imprescindibilidade de novo depoimento, finalizando o capítulo 

com os posicionamentos contrários do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho de 

Serviço Social a este procedimento de escuta de menores.  

Como metodologia de abordagem, utilizar-se-á o método dedutivo, através da pesquisa 

bibliográfica teórica, utilizando a metodologia analítico interpretativa, evocados à análise da 

estrutura legislativa geral composta por diversos tratados internacionais, leis e normas que 
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abrangem o sistema de proteção de direitos das crianças, realizando uma trajetória histórica, de 

suma importância para atingir os objetivos propostos e a conclusão da pesquisa, além da análise 

de conceitos doutrinários, voltados ao esclarecimento da Dignidade e dos Direitos da 

Personalidade da vítimas infanto-juvenis e do acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

 

2 PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DA VERDADE E OS DIREITOS DO ACUSADO 

 

 

Embora, o presente trabalho se estruture em torno da oitiva de crianças e adolescentes, 

chamando atenção para o papel fundamental da prova testemunhal infantil, torna-se importante, 

neste ponto, olhar o outro viés da relação processual. Em que pese, nos crimes sexuais nem 

sempre se têm muitas alternativas para recorrermos a outras provas para compor o múnus 

probatório; todavia, utilizar, apenas o depoimento da vítima infantil nos casos de estupro de 

vulnerável, ou ainda o relato de seu responsável, cria uma atmosfera de insegurança jurídica. 

Se, em um extremo, encontra-se a vítima, neste trabalho aqui representada pela criança 

que, em nossa sistemática processual atual, desempenha um papel fundamental na apuração de 

crimes sexuais contra vulneráveis, sendo de extrema importância para a atividade probatória, 

uma vez que é das suas palavras e memória que se depreende a sua oitiva. 

Noutro extremo encontra-se o acusado, possível autor da infração penal. Outro 

personagem importante na equação que resultará na sentença. Se por um lado devemos ter a 

consciência que a criança é sujeito de direitos, na mesma esteira, devemos também considerar 

que o acusado faz parte fundamental dessa relação e não é mero objeto, mas também é sujeito 

de direitos dentro dessa relação processual.  

Desta forma, verifica-se práticas inquisitoriais e autoritárias que ainda persistem, pois 

os olhares estão extremamente voltados apenas para medidas de proteção adotadas para estas 

vítimas. A histeria coletiva pelo pensamento único da punição coloca em opostos autores de 

infração e vítimas. É um modelo fadado ao aumento da vingança, de ambos os lados, e, pois, 

da violência. Deveria se punir democraticamente e se cumprir pena dentro dos limites legais. 

Qualquer dos lados devem ter direitos e deveres.1 

Contudo, esta medida de proteção resulta em uma dicotomia: garantem-se e violam-se 

ao mesmo tempo direitos, tanto de vítima, quanto do vitimizador, tornando-se medida de 

punição para ambos. Não é possível escapar desta dicotomia, enquanto não se treinar o olhar 

para outras formas de soluções em relação à prova testemunhal infantil. 

Em razão disso, torna-se imprescindível uma breve análise do processo penal vigente, 

da lei que regula o depoimento especial e dos mecanismos que envolvem e constituem a prova, 

até se chegar à sentença, quando o crime em apreço é o estupro de vulnerável, ou seja, a 

                                                 
1  ROSA, Alexandre Morais da. A histeria coletiva pelo pensamento único da punição só aumenta a vingança. 

Consultor Jurídico, 14 jan. 2017, n. p. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-jan-14/diario-classe-

histeria-coletiva-pensamento-unico-punicao>. Acesso em: 14 set. 2018. 
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violência sexual contra menores. E é assunto imprescindível, pois, nas palavras de Aury Lopes 

Junior e Alexandre Morais da Rosa: 

 

Em nome do “bem” se cometem atrocidades. A história está cheia de 

exemplos. E eles se repetem. O mais difícil de qualquer diálogo é que nos 

perguntam: de que lado vocês estão? E não conseguimos responder a uma 

pergunta sem sentido. O processo não poderia estar do lado de ninguém, sob 

pena de ser um jogo de cartas marcadas. Um espetáculo do bem.2 

 

Para a devida compreensão de nosso Direito Processual Penal, é necessário entender 

os sistemas processuais, quais sejam, sistema inquisitório, acusatório e misto. Podemos definir 

os sistemas processuais penais como um conjunto de temas colocados em relação a um princípio 

unificador, que formam um todo pretensamente orgânico, destinado a uma determinada 

finalidade.3 

A história do processo penal, é uma história de constante alternância entre os dois 

sistemas acusatório e o inquisitório.4 Durante a antiguidade clássica, de cultura florescente, 

prevaleceu o sistema acusatório, enquanto na Idade Média, em correspondência à estagnação 

cultural, se sobrepôs o sistema inquisitivo, marcado principalmente pelas torturas físicas, como 

o Juízo de Deus e a Prova das Ordálias.5   

O primeiro modelo inquisitivo foi em Atenas. Essa forma de organização social e 

judicial se alterou quando o povo, ao fim do séc. VI a.C., cansado de sua exclusão e opressão 

social, se rebelou contra a oligarquia. Foi a partir desse momento que o sistema acusatório 

começou a dar seus primeiros passos. 

O mesmo aconteceu no Direito Romano, com a denominação de cognitio, baseado na 

inquisitio, tratando-se de procedimento de natureza pública, porquanto realizado em nome e 

pela intervenção do Estado romano, e porque concedia ao magistrado, como representante do 

rei, amplos poderes de iniciativa, instrução e deliberação, sem maiores formalidades. 

Embora os séculos XIII e XIV marquem o início da predominância do modelo 

inquisitorial, transplantado para a justiça laica com o fortalecimento das monarquias e, 

                                                 
2  LOPES JUNIOR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Depoimento Especial é antiético e pode levar a erros 

judiciais. Consultor Jurídico, 23 jan. 2015, n. p. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jan-

23/limite-penal-depoimento-especial-antietico-levar-erros-judiciais?>. Acesso em: 14 set. 2018. 
3  COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal brasileiro. Revista 

de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 26-51, 2001, p. 28. 
4  ARMENTA DEU, Teresa. Principio acusatório y derecho penal. Barcelona: JM Bosch, 1995, p. 21. 
5  BORGES, Edinaldo de Holanda. O sistema processual acusatório e o juizado de instrução. Boletim Científico 

da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, v. 2, n. 6, p. 47-56, jan./mar. 2003, p. 48. 



16 

 

 

consequentemente, com a formação do conhecido Estado-Nação e a centralização do poder 

secular, ainda nas cidades italianas conviviam formas inquisitórias com formas acusatórias.6 

A estrutura acusatória, no entanto, começa a render-se a aspectos identificados no 

procedimento inquisitório, tais como a forma escrita da dedução da acusação e o segredo que 

envolvia a produção da prova testemunhal, chegando, inclusive, ao emprego da tortura, a 

culminância das presunções e da confissão como a rainha das provas. 

Por fim, o equilíbrio entre os dois modelos se rompe e o sistema inquisitório vive seu 

apogeu no continente europeu, até ser descartado, ao menos na Europa Ocidental (Continental), 

no século XIX, com as ideias Iluministas, a partir da Revolução Francesa. Em suma, a história 

se traduz nas palavras de Ferrajoli: 

 

No passado, a dimensão religiosa conferida ao Poder subordinava a sociedade 

à autoridade de um direito sagrado e, dessa forma, considerando os restritos 

papéis sociais disponíveis, era possível ao direito garantir sua força 

rigidamente integradora e de regulação. Eliminado, porém, o respaldo 

religioso, com o advento da era contemporânea partiu-se de premissas 

deduzidas mais enfaticamente pelos jusnaturalistas, baseadas na idéia de um 

conjunto de direitos inerentes ao homem, inalienáveis e oponíveis até mesmo 

aos detentores do poder secular, para erigir-se o moderno conceito de 

constitucionalismo, em virtude do qual, tomando por pilar a idéia do pacto 

social, construiu-se um novo direito, direito moderno, absorvendo o 

pensamento democrático e valores da cultura jurídica que prestigiavam o nexo 

entre legalidade e liberdade, a separação entre direito e moral, a tolerância 

religiosa, a liberdade de expressão e igualdade entre as pessoas. 7 

 

Desta forma, evidente está na evolução histórica do processo penal a alternância entre 

os sistemas acusatório e inquisitivo, variando em consequência, o método probatório para 

aferição dos fatos e avaliação das condutas. Com o Renascimento da cultura clássica, sobreveio 

o sistema acusatório com o pensamento moderno, como forma de democratização do direito de 

punir do Estado.8  

No decorrer do desenvolvimento do relacionamento entre indivíduo e Estado, surgiu a 

necessidade de normas que garantissem os direitos fundamentais do ser humano contra o forte 

poder estatal intervencionista. Em razão disso é que o Direito Penal e Processual Penal deve 

nortear-se pelas garantias e princípios constitucionais. 

                                                 
6  PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 139. 
7  FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 

45. 
8  BORGES, Edinaldo de Holanda. O sistema processual acusatório e o juizado de instrução. Boletim Científico 

da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, v. 2, n. 6, p. 47-56, jan./mar. 2003, p. 48. 
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Parte da doutrina defende que apesar de, a princípio, as limitações do processo penal 

estarem traçadas levando em conta a efetivação dos direitos fundamentais,9 ainda que 

veladamente, o nosso sistema atual seria misto, o qual combina elementos característicos dos 

sistemas inquisitório e acusatório.10 

O sistema misto surgiu com o Código Napoleônico, denominado por Voltaire de 

“monstro”, nascido da junção entre os processos acusatório e inquisitório, com prevalência 

inquisitória na primeira fase e acusatória na segunda.11 Após a Revolução Francesa, o legislador 

napoleônico, observando que cada um dos sistemas tinha vantagens e desvantagens, uniu os 

dois, justapondo um sistema sobre o outro. Assim, o estágio da instrução opera com o sistema 

inquisitorial e o julgamento propriamente dito, ou seja, a fase processual, se opera com os 

princípios do sistema acusatório.12 

Assim, nas legislações que se seguiram ao Iluminismo, a parte do impulso processual 

penal deixou de ser privada para constituir-se em parte pública, com a denominação de 

Ministério Público. Assegurou-se a duplicidade de juízo, o juízo de proposição e o de 

julgamento, dividindo-se em duas fases e consagrando o princípio acusatório misto.13  

O sistema processual penal brasileiro atual, constitui-se em uma fase preliminar, do 

inquérito policial de caráter inquisitório e uma fase processual acusatória, ou pelo menos, 

proposta como acusatória, pois comporta dispositivos de caráter inquisitorial que comprometem 

a posição de imparcialidade do juiz. Tal sistema é referido por boa parte dos processualistas 

mais conservadores, como sendo misto, mas predominantemente acusatório.14 

Em contrapartida, alguns doutrinadores como Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, 

defendem que não é preciso grande esforço para entender que não há e nem pode haver um 

princípio misto, o que, por evidente, desfigura o dito sistema. Assim, para entendê-lo, faz-se 

mister observar o fato de que, ser misto significa ser na essência, inquisitório ou acusatório, 

recebendo a referida adjetivação por conta dos elementos (todos secundários), que de um 

sistema que são emprestados ao outro.15 

                                                 
9  PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 363. 
10  ARMENTA DEU, Teresa. Principio acusatório y derecho penal. Barcelona: JM Bosch, 1995, p. 23. 
11  PRADO, op. cit., p. 92. 
12  MONTAÑO, Edgar. El juicio oral continuo e inmediato: prácticas cotidianas en el plenario. Derecho penal y 

criminología, Santa Fé, v. 15, n. 51, p. 123-132, set./dez. 1993, p. 127. 
13  BORGES, Edinaldo de Holanda. O sistema processual acusatório e o juizado de instrução. Boletim Científico 

da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, v. 2, n. 6, p. 47-56, jan./mar. 2003, p. 54. 
14  KHALED JUNIOR, Salah Hassan. O Sistema Processual Penal brasileiro Acusatório, misto ou 

inquisitório? Civitas - Revista de Ciências Sociais, v. 10, n. 2, p. 293-308, 2010, p. 293. 
15  COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal brasileiro. 

Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 26-51, 2001, p. 04. 
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Os sistemas processuais, portanto, revelam-se em sistemas históricos, os quais 

atualmente os ordenamentos nacionais guardam, por contingências diversas, características de 

ambos os sistemas, ou seja, inexiste sistema puro. Fala-se, então, equivocadamente de sistemas 

mistos. Entretanto, falar de sistemas mistos não pode se dar na modalidade sistemática por 

ausência de um significante. Com essa dupla face, instaura-se uma dupla legalidade e 

verdadeira confusão sob aparência de sistema. Assim, para alguns doutrinadores, seria 

impossível um sistema misto.16 

Para Aury Lopes Junior, não podemos afirmar que nosso sistema é misto, correndo o 

risco de se resultar em um reducionismo ilusório, uma vez que não existem mais sistemas puros 

(são tipos históricos), sendo todos mistos. O que identifica qual é o sistema processual é o 

princípio informador de cada sistema, para então classificá-lo como inquisitório ou acusatório.17 

Concordando com os posicionamentos, para efeitos deste trabalho, adentraremos apenas nos 

sistemas acusatório e inquisitivo. 

 

2.1 SISTEMA ACUSATÓRIO 

 

O sistema acusatório se caracteriza pela estrita separação entre os órgãos 

jurisdicionais, ou seja, entre os órgãos acusador e julgador, o qual tem a função de revelar o 

Estado Democrático de Direito, fundado em um modelo garantista, figurando-se como 

garantidor dos direitos fundamentais do cidadão.  

A influência fundamental na construção do modelo acusatório revelou-se com a 

separação entre Estado e Igreja. Não havendo mais confusão entre crime e pecado (que se 

manifestava na obsessiva busca pela confissão), houve uma aproximação com uma matriz 

dialética de processo.18 

Com a criação do Trium Actum Personarum, da dicção de Búlgaro, tornou-se possível 

a formulação dos princípios processuais que consagram os direitos da pessoa em face do Estado, 

como o postulado do contraditório.19 Desta forma, este sistema é caracterizado por requerer 

                                                 
16  ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Florianópolis: 

Empório do Direito, 2013, p. 42. 
17  LOPES JUNIOR. Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 25.  
18  ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 14. 
19  BORGES, Edinaldo de Holanda. O sistema processual acusatório e o juizado de instrução. Boletim Científico 

da Escola Superior do Ministério Público da União, Brasília, v. 2, n. 6, p. 47-56, jan./mar. 2003, p. 49. 
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uma configuração tripartida do processo, com um acusador, um réu e um tribunal imparcial que 

julga e cujo objetivo é garantir a imparcialidade.20 

O sistema acusatório tem o juiz como um sujeito passivo rigidamente separado das 

partes e o julgamento como um debate paritário, iniciado pela acusação, a qual compete o ônus 

da prova, desenvolvida com a defesa mediante o contraditório21 e todas as garantias processuais. 

O modelo acusatório, à luz do sistema constitucional vigente, se caracteriza por: a clara 

distinção entre as atividades de acusar e julgar; a iniciativa probatória deve ser das partes 

(decorrência lógica da distinção entre as atividades); tratamento igualitário das partes 

(igualdade de oportunidades no processo); ausência de uma tarifa probatória, sustentando-se a 

sentença pelo livre convencimento motivado do órgão jurisdicional; o contraditório e a ampla 

defesa; o devido processo legal; a presunção de inocência; e a exigência de publicidade e 

fundamentação das decisões judiciais, todos com assento na atual Constituição Federal 

Brasileira.22 

Porém, para que um sistema processual seja qualificado como acusatório, faz-se 

necessário a presença de dois elementos distintos. No sistema acusatório, a investigação 

criminal constitui atividade de natureza administrativa, e a abertura do processo acusatório 

significa, na verdade, o início do julgamento, com a apresentação de defesa e obtenção de 

provas, além da característica da separação obrigatória entre as figuras do acusador e do 

julgador.  

Apesar da Constituição de 1988 refletir um processo penal acusatório, fundado no 

contraditório, na ampla defesa, na imparcialidade do juiz e nas demais regras do devido 

processo penal,23
 o Código de Processo Penal, no art. 156, I e II e art. 212, § único, conferem 

ao magistrado a gestão probatória, característica própria de um sistema inquisitivo. 

Para Coutinho, o critério identificador dos princípios é exatamente o que caracteriza e 

diferencia os sistemas. Para ele, o sistema inquisitório, regido pelo princípio inquisitivo, tem 

como principal característica a extrema concentração de poder nas mãos do órgão julgador, o 

qual detém a gestão da prova.24 

A separação obrigatória das funções do juiz em relação às partes, funda-se no princípio 

da acusação, sob pena de violação da garantia da igualdade de partes e armas. Deve haver 

                                                 
20  ARMENTA DEU, Teresa. Principio acusatório y derecho penal. Barcelona: JM Bosch, 1995, p. 23. 
21  FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 

p. 452. 
22  LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 26. 
23  Ibid., p. 29. 
24  COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal brasileiro. 

Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 26-51, 2001, p. 3. 
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paridade entre defesa e acusação, violentada flagrantemente pela aceitação dessa confusão entre 

acusação e órgão jurisdicional, devendo ser vedada qualquer iniciativa probatória do julgador.25 

As perguntas realizadas pelo magistrado, símbolo de imparcialidade para a 

testemunha, podem produzir efeitos profundos em termos de sugestionabilidade. Ainda mais se 

forem de caráter confirmatório.26 Em relação ao testemunho infantil, torna-se mais grave ainda, 

já que para a criança o juiz é visto como uma figura de autoridade, comprometendo a acurácia 

da prova. 

Os dispositivos que atribuem ao juiz poderes instrutórios, externam a adoção do 

princípio inquisitivo, que funda um sistema inquisitório, pois representam uma quebra da 

igualdade, do contraditório, da própria estrutura dialética do processo. Como decorrência, 

fulminam a principal garantia da jurisdição, que é a imparcialidade do julgador. Está desenhado 

um processo inquisitório.27 

O estudo dos sistemas processuais penais na atualidade tem que ser visto com o “olhar 

da complexidade” e não mais com o “olhar da Idade Média”. Significa dizer que a configuração 

do nosso sistema processual deve atentar-se para a garantia da imparcialidade do julgador, a 

eficácia do contraditório e das demais regras do devido processo penal, tudo isso à luz da 

Constituição. Assegura a imparcialidade e a tranquilidade psicológica do juiz que irá sentenciar, 

garantindo o trato digno e respeitoso com o acusado, que deixa de ser um mero objeto para 

assumir sua posição de autêntica parte passiva do processo penal.28 

Essa discussão sobre o formato e as condições de produção do saber, ou seja, sobre o 

modo de produção da verdade é, invariavelmente, uma discussão sobre a opção necessária entre 

um processo penal constitucional de um Estado Democrático de Direito ou um processo penal 

com viés autoritário e persecutório, herdeiro da Inquisição. A partir desse parâmetro de aferição, 

fica colocada em questão a caracterização do sistema processual penal brasileiro.29 

Nesta via, encontramos aqui um impasse aparentemente insuperável: Constituição 

com projeto acusatório e realidade de consagração e celebração inquisitória, ainda que para 

                                                 
25  ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Florianópolis: 

Empório do Direito, 2013, p. 40. 
26  ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 19. 
27  LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 75. 
28  LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 26. 
29 KHALED JUNIOR, Salah Hassan. O Sistema Processual Penal brasileiro Acusatório, misto ou 

inquisitório? Civitas - Revista de Ciências Sociais, v. 10, n. 2, p. 293-308, 2010, p. 300. 
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muitos o nosso sistema processual penal seja percebido como misto,30 como já tratado no tópico 

anterior.  

Pode-se concluir, portanto, que o sistema processual penal brasileiro é, na sua essência, 

inquisitório, porque é regido pelo princípio inquisitivo, já que a gestão da prova está, 

primordialmente, nas mãos do juiz.31 Ocorre a legitimação de uma postura punitivista, a qual é 

violadora das garantias fundamentais essenciais ao Estado Democrático de Direito, que visa 

assegurar as garantias mínimas de respeito à dignidade da pessoa humana. 

O princípio acusatório, como garantias básicas do processo, deve ser integrado pela 

acusação, acusado e um juiz imparcial, com clara distinção entre suas funções, para que se 

garanta a efetivação dos direitos processuais fundamentais. Com a validação, ainda que de 

forma mitigada, do sistema inquisitório, significa o retorno ao Estado Medieval. 

Este sistema inquisitorial, pautado em características próprias do período medievo, o 

qual revela apenas a tirania, o excesso, a sede de vingança e punição, aos poucos, cedeu espaço 

ao sistema acusatório, dissociando-se delito e pecado, preconizado através do liberalismo penal 

da chamada Escola Clássica. Porém, veremos que em muitos processos evidencia-se ainda a 

prática inquisitorial, ainda que escondida sob a roupagem da garantia do princípio do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

2.2 SISTEMA INQUISITÓRIO 

 

O processo inquisitivo seria aquele que contempla as funções de acusar e julgar em 

apenas uma pessoa, ou seja, aquele que acusa é o mesmo que julga. O sistema acusatório, como 

visto, compreende funções nitidamente separadas. Quem acusa, não julga, preservando assim, 

sua imparcialidade. 

O sistema inquisitivo contraria totalmente o sistema acusatório, pois coincide com 

épocas em que imperavam os regimes absolutistas e totalitários.32 O termo “inquisitorial”, o 

qual encontra-se na denominação deste tipo de sistema processual, imediatamente identifica-se 

                                                 
30  KHALED JUNIOR, Salah Hassan. A Ambição de Verdade e a Permanência do Autoritarismo Processual 

Penal. R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p. 340-355, jan./fev. 2015, p. 341.  
31  COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do processo penal brasileiro. 

Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 26-51, 2001, p. 29. 
32  MONTAÑO, Edgar. El juicio oral continuo e inmediato: prácticas cotidianas en el plenario. Derecho penal y 

criminología, Santa Fé, v. 15, n. 51, p. 123-132, set./dez. 1993, p. 125. 
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com processos medievais e práticas abusivas; e em qualquer caso, em violação dos direitos 

fundamentais dos acusados.33   

Tal sistema, baseado no direito canônico, por meio dos Tribunais Seculares, era 

utilizado para o julgamento de heresia e se dividia em duas fases: inquisição geral e inquisição 

especial. A primeira fase (geral) estava a comprovação da autoria e materialidade, e tinha um 

caráter de investigação preliminar e preparatória com relação à segunda (especial), que se 

ocupava do processamento (condenação e castigo). O acusado era visto como mero objeto da 

persecução,34 e tido como o detentor da verdade de um crime da qual deveria dar contas ao 

inquisidor. 35 

Este modelo identifica-se com o Estado Totalitário, pois é através do processo penal 

que o Estado exerce a maior violência contra o indivíduo.36 Na Alemanha, o denunciante não 

se obrigava a provar a acusação. Bastava apenas o inquisidor, o qual reunia todo o poder para 

a realização da lei penal, de oficio, sem a necessidade de provocação externa de um acusador, 

não existindo defesa.37 

A epistemologia inquiritória se fundamenta a partir de (a) valorações subjetivas acerca 

do que a pessoa do acusado é, (b) baseando-se em uma estrutura processual onde há espaço 

para uma livre atuação do magistrado, gerindo a prova, aceitando evidências como verdadeiras 

para justificar os fatos e as hipóteses levantadas pelo próprio julgador sob a influência de 

dogmas religiosos e morais, buscando a “verdade”, distanciando-se da imparcialidade e (c) 

objetificando o acusado, ao invés de vê-lo como parte processual. 

O procedimento é escrito, secreto e não contraditório, não há igualdade de partes, uma 

vez que o juiz investiga, dirige, acusa e julga. Encontra-se ainda presente, a prova tarifada, e a 

prisão preventiva como regra. O princípio da presunção de inocência é totalmente aniquilado 

sendo aceitas semicondenações fulcradas em semiprovas, conforme se observa no Manual dos 

Inquisidores – Directorium Inquisitorium – de autoria de Nicolau Eimerych.38  
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Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 26-51, 2001, p. 28. 
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Ainda que de forma mitigada, podemos encontrar grandes características deste modelo 

em nosso sistema atual. E evidencia-se principalmente em crimes repugnados socialmente, 

como é o caso dos crimes sexuais, em que há uma tendência de condenar fortemente 

influenciada pela repugnância que determinado delito (em si) provoca no espírito do juiz,39 

distanciando-se de um processo penal digno, baseado no modelo acusatório, preconizado pela 

nossa Constituição. 

Além disso, ainda temos o discurso midiático, como bem colocado por Khaled Junior, 

que de tal forma incendeia e seduz o ouvinte diante de um espetáculo da violência, que este, 

inconscientemente, acaba se vinculando a um ponto de vista conservador que busca invadir a 

liberdade dos cidadãos, assegurando o exercício incontestável do poder e reafirmando a 

epistemologia inquisitória de Eymerich, algo com o qual muito poucos concordariam. Tal 

discurso é tão sedutor que mesmo os juízes acabam contaminados por ele, cedendo ao ingresso 

dessas ilegítimas expectativas em sede processual.40 

Importante ressaltar que o objeto de conhecimento e de tratamento penal não é apenas 

o delito enquanto formalmente previsto na lei, mas o desvio criminal em si mesmo, imoral ou 

antissocial e, para além dele, a pessoa do delinquente, de cuja maldade ou antissociabilidade o 

delito é visto como uma manifestação contingente, suficiente, mas nem sempre necessária para 

justificar a punição, baseada em uma doutrina moralista que considera o delito como um 

pecado.41 

Revela-se esta cultura com os inúmeros casos de condenações criminais em crimes de 

natureza sexual, em especial o crime previsto no art. 217-A do Código Penal (Estupro de 

Vulnerável), os quais têm sido embasados no livre convencimento motivado do juiz, quase que 

exclusivamente calcado na palavra da vítima ou de seus responsáveis, quando há dispensa de 

suas declarações. 

Se a um único tipo de prova (depoimento da vítima) é dado valor superior a todo lastro 

probatório dos autos, fica claro o retorno da prova tarifada, tendo uma nova prova “no trono”, 

a palavra da ofendida ganhou o lugar da confissão no reinado e é agora a nova rainha das provas 

para o Processo Penal pátrio.42 E ocorre, porque o denunciado já é reputado como culpado pelo 
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crime, devendo ele fazer prova ante a palavra da vítima, com clara inversão do ônus probatório, 

resultando em condenações pautadas na supressão dos princípios constitucionais consagrados. 

Nestes casos, a “verdade” se constitui a partir das convicções pessoais do julgador 

(juiz-inquisidor), o qual, ao se deparar com tão grave acusação (estupro de vulnerável), 

concentra em suas mãos a gestão da prova, despreza a produção e acurácia da prova, extrai do 

acusado (inimigo) em seu interrogatório a confirmação das hipóteses que já havia formulado 

desde o início do processo ao repudiar o crime em apresso, condenando o réu. 

Basta apenas o belo discurso do julgador, para imunizar a decisão. Esse discurso vem 

mascarado com as mais variadas fórmulas para justificar uma condenação, que na verdade está 

calcada nos elementos colhidos no segredo da inquisição.43 Pune-se, portanto, não a quia 

prohibitum, senão quia peccatum, e, em consequência, persegue-se, não pelo que fez, mas sim 

pelo que é, sobre a natureza, a lesividade social, a imoralidade, ou, em todo caso, qualquer 

qualidade ontológica do fato e do autor, e não apenas a autoridade da lei.44 

O acusado torna-se verdadeiro inimigo social, pois rompeu com as regras contraídas, 

justificando a visão de não-membro e, por via de consequência, a intervenção penal buscará 

evitar os perigos que ele representa, podendo assim o Estado restringir para o inimigo as normas 

– garantias – conferidas ao cidadão. A Defesa Social e o direito penal do autor retornam, sob 

nova fachada. Estabelecida a distinção entre cidadão e inimigo, para estes, na defesa dos bons 

cidadãos, deve-se restringir as garantias penais e processuais, por isso, Direito Penal do 

Inimigo.45 

O processo é reduzido a uma sondagem introspectiva, na qual as formas constituem 

um dado secundário ou simplesmente sem importância, pois o que interessa é o resultado, seja 

como for obtido.46 A estes inimigos, não cabe o julgamento de fatos passados, dentro de um 

sistema acusatório válido, mas tendo em vista sua periculosidade e “mosntruosidade”, devem 

ser processados sem nenhuma garantia constitucional, calcada na lógica inquisitorial.  

Ao se objetificar o acusado, identificando um estado de culpabilidade em detrimento 

de sua inocência, punindo-se não o delito cometido, mas sim seu o pecado, exprimindo a repulsa 

causado pelo crime, dá-se origem a uma relação desigual, autoritária de domínio. Ao ingressar 

no processo como culpado, extirpa-se seu direito de defesa, pois apenas o que importa é a 
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condenação, aniquilando o conceito de cidadania de Hannah Arendt como o direito a ter 

direitos. 

Não se pode tolerar de forma alguma o acusado como objeto, característica 

inquisitória, que justificativa toda espécie de violação em nome da sagrada obtenção da verdade 

e tampouco a existência de um processo penal de persecução ao inimigo no contexto 

democrático contemporâneo,47 em detrimento da visão de sujeito de direito, integrante da 

relação processual válida. 

Revela, portanto, um sistema no qual reduz à mínima expressão o direito de defesa. 

Protege-se a sociedade contra o agressor. Embora o preço pago seja muito alto, os direitos e 

garantias dos indivíduos são sacrificados, desde a defesa até a integridade corporal do sujeito. 

É um sistema repressivo,48 o qual legitima o princípio do in dubio pro societate, indo na 

contramão de nossa Constituição, dos direitos fundamentais e afastando-se do farol que rege os 

princípios processuais consolidados no âmbito externo e interno.  

Por mais grave que seja o crime tratado, ainda que cause repúdio por grande parte da 

sociedade, este não deverá ser sopesado de maneira diferente quando comparado a outros 

crimes, já que nossa Constituição preza pelo sistema acusatório, impondo-se limites ao poder 

punitivo. Cabe aqui expressar a preocupação, nas sábias palavras de Foucault: 

 

Chegará o dia, em que esse “homem”, descoberto no criminoso, se tornará o 

alvo da intervenção penal, o objeto que ela pretende corrigir e transformar, o 

domínio de uma série de ciências e de práticas estranhas - “penitenciárias”, 

“criminológicas”. Mas, nessa época das Luzes, não é como tema de um saber 

positivo que o homem é posto como objeção contra a barbárie dos suplícios, 

mas como limite de direito, como fronteira legítima do poder de punir.49 

 

Na prática, apesar da nossa constituição ser fonte legítima ao poder de punir, diante da 

constante “busca da verdade”, impera-se um direito penal do inimigo, visando a condenação 

sob quaisquer circunstâncias, em detrimento e descaso à atividade probatória, ou seja, 

desprezando os efeitos distratores do testemunho infantil, ou ainda, dispensando sua oitiva e 

baseando-se em evidencias para justificar a condenação. 

E, a exigência probatória que é feita à condenação, deve necessariamente ser satisfeita 

mediante elementos probatórios concretos, em oposição ao juízo fantasmagórico de mera 
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crença na evidência. A atividade probatória visa provar, a qual, sobreviveu a um exame de 

veracidade e assim, permite que a evidência efetivamente venha a confirmar-se como uma 

prova, ou seja, um rastro do passado, a partir do qual a verdade pode ser analogicamente 

produzida sob a forma narrativa pelo juiz. 50 

Não se pode, de forma alguma, tolerar a objetificação do acusado, tão característica da 

epistemologia inquisitória, que justificava toda espécie de violação em nome da sagrada 

obtenção da verdade e tampouco a existência de um processo penal de persecução ao inimigo 

no contexto democrático contemporâneo,51 transformando o sistema penal acusatório e 

democrático em uma utopia no direito penal.  

  

2.3 PERSPECTIVAS DE PRODUÇÃO DA VERDADE 

 

A busca da verdade está exprimida em nosso ordenamento jurídico. Ao passo que se 

reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, conferindo a estes proteção 

especial, equivocadamente o legislador fomenta a inalcançável “busca pela verdade”, 

convalidando em nosso ordenamento o sistema inquisitivo.  

Um exemplo disso, ao ser formulada a Resolução nº 33/2010 (que antecedeu a Lei nº 

13.431/17 – Lei do Depoimento Especial), recomendando aos Tribunais a criação de serviços 

especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos 

processos judiciais – Depoimento especial, em seu preâmbulo, expressamente, considerou 

necessária a busca da verdade e a responsabilização do agressor. 

Essa abordagem é essencialmente danosa aos interesses do acusado, motivo pelo qual 

é preciso se distanciar de uma epistemologia grosseira e tomar como postulado uma ontologia 

que passa pelo próprio sentido da atividade probatória e pelo rompimento com concepções aptas 

a fundamentar a continuidade da epistemologia inquisitória.52 

A existência de um poder punitivo que se exprime através da jurisdição levará, 

inevitavelmente, à ocorrência de danos, uma vez que o processo sempre será um ritual de 

redução da complexidade que não tem a aptidão de reproduzir de forma perfeita e inequívoca 

o que, de fato, ocorreu. Essa insuperável deficiência é potencializada pela busca da verdade, 
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pois ironicamente a ambição de verdade acaba matando o contraditório e construindo um 

conhecimento monológico, potencialmente desastroso. 53 

A construção da verdade é uma tradição violenta e monológica de construção do 

conhecimento e imposição da verdade. Essa tradição surge em Roma e é reformada com a 

Inquisição, na qual foi delineada uma epistemologia persecutória, movida pela insaciável 

ambição de verdade. Trata-se de uma epistemologia perversa, que funda um sistema de busca 

da verdade no qual o que importa acima de tudo é a certeza de condenação do inimigo.54 

A questão da verdade é um elemento central na definição dos sistemas processuais 

penais como acusatórios ou inquisitórios. Portanto, a definição de um sistema como acusatório 

ou inquisitório também passa pelos procedimentos empregados para obtenção de “verdades”. 

A chamada busca da “verdade real” é, por exemplo, uma categoria chave para mensurar o 

funcionamento da dinâmica processual arbitrária do sistema brasileiro.55  

A estrutura do sistema inquisitório foi habilmente construída a partir de um conjunto 

de instrumentos e conceitos (falaciosos, é claro), especialmente o de “verdade real ou 

absoluta”,56 conservando o princípio fundante baseado no poder do juiz de se chegar a 

verdade.57 É com base na busca da verdade que são fundamentados e legitimados os poderes 

do juiz, que rompem com a estrutura democrática do sistema acusatório e permitem a 

permanência velada de uma epistemologia inquisitória dentro de um sistema que se pretende 

ser acusatório. 58 

Importante ressaltar que, o fato de um determinado processo consagrar a separação 

(inicial) de atividades, oralidade, publicidade, coisa julgada, livre convencimento motivado, 

etc., não lhe isenta de ser inquisitório. É o caso do sistema brasileiro, de núcleo inquisitório, 

ainda que com alguns “acessórios” que normalmente ajudam a vestir o sistema acusatório (mas 

que por si sós não o transformam em acusatório).59 
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O sistema inquisitório não almeja propriamente a verdade, mas sim a condenação, que 

é obtida mediante a produção de uma verdade inteiramente fantasmagórica.60 A epistemologia 

inquisitória ainda prepondera, em nome de uma insaciável ambição de verdade que não 

expressa outra coisa senão um desejo irrefreável de atingir a condenação, desprezando por 

completo o conceito de que forma é garantia, como exige o devido processo legal.61 

Assim, é preciso abandonar por completo o ranço inquisitório de buscar a condenação. 

Não são raros os casos em que presenciamos julgadores tomados por um sentimento de fracasso 

diante da necessidade imperiosa de absolver, como se a jurisdição só se efetivasse quando a 

sentença fosse condenatória.62   

De acordo com a lógica do sistema acusatório, o juiz deve ser terceiro imparcial, deve 

ter uma posição passiva quanto a coleta de provas. O réu tem uma posição como parte 

processual e sujeito de direitos fazendo jus à possibilidade de se defender da acusação e, 

segundo Dussel, deve ter terreno fértil para que possa ter condições de fala e realmente ter a 

fala63 para se defender da acusação, imperando o princípio do contraditório. 

Além disso, a obsessão pela verdade não deve conduzir à assunção de um papel de 

investigador por parte do juiz. Ele deve dar por conclusa sua ambição de verdade apesar da 

existência de lacunas, o que deve implicar obrigatoriamente na absolvição do réu, de acordo 

com o princípio constitucional da presunção de inocência.64 Dentro desse viés, o princípio da 

presunção de inocência se insere entre as garantias do devido processo legal, que assegura 

contra o arbítrio punitivo estatal e ao resguardo de valores constitucionais: a Dignidade da 

Pessoa Humana, a liberdade e a segurança.65 

Ainda que, inicialmente, nossa Constituição não prevê expressamente a garantia de 

um processo penal orientado pelo sistema acusatório, contudo, nenhuma dúvida temos da sua 

consagração, que não decorre da ‘lei’, mas da interpretação sistemática da Constituição. Para 
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tanto, basta considerar que o projeto democrático constitucional impõe uma valorização do 

homem e do valor dignidade da pessoa humana, pressupostos básicos do sistema acusatório.66 

A primeira conclusão é que a Constituição efetivamente ocupou-se das condições 

materiais de existência dos indivíduos, pressuposto de sua dignidade, dedicando-lhe 

considerável espeço no texto constitucional e impondo a todos os entes da Federação a 

responsabilidade comum de alcançar os objetivos relacionados ao tema. A conclusão, portanto, 

é que há um núcleo de condições materiais que compõe a noção de dignidade de maneira tão 

fundamental que sua existência se impõe como uma regra, um comando biunívoco, e não como 

um princípio.67  

O texto constitucional consolida um sistema de amplas garantias, exigindo que o 

processo não se conduza apenas como instrumento da aplicação da lei penal, mas muito além 

disso, que se transformasse em um instrumento de garantia dos direitos constitucionais perante 

o Estado. Não pode ser debilitada a certeza do vínculo entre Processo e Constituição, estipulada 

em uma medida exclusivamente formal, mas como consciente tomada de posição, pelos 

chamados profissionais (operadores) do direito, sobre a importância de aplicar e impor as regras 

processuais tendo em vista o fio condutor dos direitos fundamentais.68  

A Constituição deve ser fonte ou estrutura única, legitimadora do procedimento penal, 

já que o que está em jogo são direitos fundamentais. Nota-se que a Constituição Federal não 

fez referência expressa ao termo “presunção de inocência” prosperando a opção doutrinária e 

jurisprudencial ao modelo que privilegia o jus libertatis frente ao jus puniendi, garantindo ao 

indivíduo um significado amplo da presunção de inocência.69  

Assim, à primeira vista, a inserção da presunção de inocência na CF, cumpre uma 

função político-retórica, incutindo no cidadão a ideia de que o processo penal tem a função de 

garantir os direitos do acusado, sempre o considerando inocente até que sobrevenha uma 

sentença penal condenatória irrecorrível.70 

A doutrina majoritária analisa a presunção de inocência sobre três enfoques: como 

garantia política do estado de inocência; como regra de julgamento em caso de dúvida, 
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traduzindo-se no in dubio pro reo; como regra de tratamento do acusado ao longo do processo. 

Como garantia política, a não-consideração prévia de culpabilidade se expressa em termos 

gerais: é assegurada a todos os indivíduos, indistintamente, sejam ou não investigados ou 

acusados por suposta prática de crime; e deve ser observada pela coletividade.71 

Como regra de julgamento, impõe-se o reconhecimento, dentre os fundamentos legais 

da absolvição72, o mais favorável ao acusado. Toda questão relacionada ao status libertatis há 

de ser interpretada de forma mais benigna ao cidadão que venha ser criminalmente 

perseguido.73 Neste aspecto, o princípio se impõe não apenas no momento da decisão judicial, 

senão também como regra de tratamento do suspeito durante todo o processo, que não pode tão 

somente igualar-se ao culpado, por se tratar efetivamente de suspeito, indiciado, arguido ou 

réu.74  

Como regra de tratamento, sua atuação será tanto na dimensão externa, impondo 

limites a estigmatização do acusado, quanto na dimensão interna do processo, conferindo 

efetivo tratamento ao acusado como inocente, transferindo o ônus da carga probatória ao órgão 

acusador. Desta forma, ao réu não incumbe o dever de provar a acusação e nem ao menos 

colaborar, uma vez que tem o direito constitucional ao silêncio, mas sim, tem o direito apenas 

de contradizê-la, respeitando-se a dialética processual. 

Nesta esteira, o princípio da presunção de inocência apresenta o “norte” da carga da 

prova. Contudo, é preciso, ainda, que o réu possa contraditar a prova produzida pela acusação, 

produzir, se quiser provas, a fim de minimizar os riscos de uma sentença desfavorável, 

exercendo amplamente sua defesa.75 Resta claro, portanto, que o ônus da prova é inteiramente 

da acusação e não do acusado. E mais, a culpa e não a inocência deve ser demonstrada; e é a 

prova da culpa – e não da inocência, que se presume desde o princípio - a forma é o objeto do 

juízo.76 

                                                 
71  ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. Notas sobre a tutela jurisdicional da presunção de inocência e sua 

repercussão na conformação de normas processuais penais à Constituição Brasileira. Revista Liberdades, São 

Paulo, n. 4, p. 24-43, maio/ago. 2010, p. 25. 
72  O artigo 386 do Código de Processo Penal prevê como fundamentos legais para a absolvição a insuficiência de 

prova, inocorrência do fato e atipicidade da conduta: Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na 

parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; II - não haver prova da existência 

do fato; III - não constituir o fato infração penal; IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração 

penal; V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; VI – existirem circunstâncias que 

excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), 

ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; VII – não existir prova suficiente para a condenação. 
73  ARANTES FILHO, op. cit., p. 28. 
74  VARALDA, Renato Barão. Restrição ao princípio da presunção de inocência: prisão preventiva e ordem 

pública. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 50. 
75  DI GESU, Cristina. Prova penal e falsas memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 67. 
76  FERRAIJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 

p. 549. 
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Em suma, a parte da fundamentação da sentença aponta como causa suficiente para 

ensejar a condenação um único testemunho, relegando todo restante probatório. Isso leva a dois 

pontos inter-relacionados. Se a condenação tem sua base unicamente na oitiva da ofendida e 

este depoimento quase sempre deixa uma margem de dúvida no processo, é obvio que o jargão 

in dubio pro reo está sendo amplamente violado.77 

Diariamente, milhares de julgamentos são feitos a partir da prova testemunhal, muitos 

deles com provas maculadas pelas defraudações da memória. Por isso, existe uma alerta 

mundial em relação a credibilidade dos depoimentos que precisa ser discutido no Brasil, para 

que busquemos instrumentos de ‘redução de danos’, como as técnicas de entrevista cognitiva; 

a preocupação (e consciência) por parte dos agentes policiais (e também judiciais) de não fazer 

‘induzimentos’; um melhor treinamento dos policiais que tomam as primeiras declarações de 

vítimas e testemunhas presenciais; uma análise mais ampla do contexto do caso penal, para 

identificar fatores que possam gerar a defraudação.78 Nas palavras de Khaled Junior: 

 

A operação de reconstrução narrativa do passado é, por excelência, uma 

operação de interpretação, de busca de restabelecimento retrospectivo de um 

recurso que foi apagado pela passagem do tempo. Trata se de uma operação 

revestida de imensa complexidade, que inclusive se acentua 

significativamente quando consideradas as peculiaridades do processo, como 

veremos a seu tempo. A partir dessa perspectiva, podemos dizer que, para 

condenar, o juiz terá que elaborar narrativamente um texto amparado em 

provas que foram estabelecidas ao longo do processo, momento no qual a 

verdade irá se mostrar como uma exigência: a exigência representar o passado.  

Processo é produzida de uma reconstrução narrativa – sempre falha e 

imperfeita em relação ao que propõem representar – de um evento que 

pertence a um tempo escoado, e não uma reprodução equivalente ou 

aproximativa daquilo que foi, como caráter de verdade correspondente.79  

 

Ferrajoli, defende a ideia de verdade processual em oposição à verdade substancial, ao 

invés da verdade correspondente, concebendo-a como verdade correspondente relativa ou 

aproximativa, condicionada pelo respeito aos procedimentos e garantias da defesa.80 Em 

contrapartida, Salah Junior, defende que a verdade correspondente não pode ser atingida, mas 

                                                 
77  MELHEM, Patricia Manente; ROSAS, Rudy Heitor. Palavra da vítima no estupro de vulnerável: retorno da 

prova tarifada? In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, 4, 2013, Porto Alegre. 

Anais... Porto Alegre: PUCRS, 2013. Disponível em: 

<http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/cienciascriminais/IV/19.pdf>. Acesso em: 10 maio 2017. 
78  ROSA, Alexandre Morais da. Depoimento Especial é antiético e pode levar a erros judiciais. Consultor 

Jurídico, 23 jan. 2015, n. p. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-jan-23/limite-penal-

depoimento-especial-antietico-levar-erros-judiciais>. Acesso em: 14 set. 2018. 
79  KHALED JUNIOR, Salah Hassan. A busca da verdade no processo penal: para além da ambição 

inquisitorial. São Paulo: Atlas, 2013, p 336. 
80  Ibid., p. 374. 
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infelizmente a não verdade – uma condenação equivocada – certamente deve ocorrer com mais 

frequência do que se imagina quando o horizonte instrutório é dominado pela lógica inquisitória 

que remonta a Eymerich.81  

De qualquer forma, é preciso voltar os olhos para essa tão complexa questão 

processual, ou seja, para todos os sujeitos da relação processual e não apenas escolhermos os 

lados, ora de vítimas, ora de acusados. É necessário que os dois sejam tratados com dignidade, 

para se chegar a uma decisão judicial justa.  

É preciso fazer uma clara opção entre um processo acusatório e democrático, fundado 

na dignidade da pessoa humana – e, logo, na presunção de inocência – e um processo de 

inspiração inquisitória, fundado na lógica de persecução ao inimigo. Em um processo, o juiz 

ingressa predisposto a absolver, ciente de que a posição que lhe cabe é receptiva e que é a 

acusação que deve derrubar a presunção de inocência; em outro processo, o juiz entra movido 

por insaciável ambição de verdade e pratica ato de parte, o que só pode expressar um irrefreável 

desejo de condenação.82 

Para que o processo não se revele em uma terrível dicotomia: visto da perspectiva do 

povo, onde ele revela a tirania, o excesso, a sede de vingança e o “cruel prazer de punir” e um 

processo doloroso e vergonhoso, considerado da perspectiva da vítima, reduzida ao desespero 

e da qual ainda se espera que bendiga “o céu e seus juízes por quem parece abandonada”.83 Ao 

mesmo tempo em que um culpado não pode deixar de ser responsabilizado, um inocente não 

pode ser o bode expiatório. Para isso, o processo penal é o instrumento de garantia de ambos.84 

Como vimos anteriormente, em nosso ordenamento, ainda reside traços inquisitórios, 

que, apesar estarem escorados em princípios e dispositivos constitucionais, voltam seus olhos 

para apenas um lado desta importante relação processual. Exemplo disso é a Lei nº 13.431/17, 

fundada apenas na preocupação com o sistema de garantias dos direitos da criança, regulando 

o depoimento especial.  

Apesar de ser uma lei voltada a crianças e adolescentes vítimas de violência, deixou 

de fora alguns tipos de violência, como a negligência infantil, e apenas determina a criação de 

políticas públicas voltadas aos infanto-juvenis. Além disso, é conhecida como a lei do 
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depoimento especial, exprimindo uma preocupação maior em relação à oitiva da criança, 

porém, apesar disso, traz em seu corpo diversas contradições e/ou omissões. 

A lei conceitua o depoimento especial (art. 8º) como um procedimento de oitiva da 

criança ou adolescente vítima de violência, o qual deverá ser realizado perante autoridade 

policial ou judiciária, que apenas cumprindo a normativa da Lei em apreço e realizando a escuta, 

fere os princípios fundamentais da criança estabelecidos em tratados internacionais, na 

Resolução nº 20/2005, e normatizado pelo nosso ordenamento, uma vez que, em que pese, são 

detentores de extenso conhecimento jurídico, mas não são capacitados tecnicamente para a 

realização do procedimento do depoimento especial, salvo nos casos em que realizaram cursos 

de capacitação voltados para as técnicas de entrevista cognitivas. 

Além disso, se a Lei autoriza que o procedimento seja realizado perante a autoridade 

judicial e não realizado pela mesma, ou seja, não pode ser realizada por membro do Ministério 

Público ou pelo Juiz, não podendo, inclusive, ser considerada uma omissão legal.  

Porém, se eventual oitiva da criança ou adolescente poderia ser realizada por membro 

do Ministério Público, órgão acusador, e em que pese o Ministério Público norteie-se por 

princípios de vinculação estrita de legalidade, isenção e imparcialidade, e unicamente movido 

pelo interesse de descoberta da verdade material (da forma processualmente válida), este é o 

detentor da ação penal e responsável por formular a peça acusatória e prová-la, impondo-se sua 

parcialidade no processo.  

O Ministério Público é detentor da ação penal e poderá comprometer a produção da 

prova, já que: a) exerceria sobre o menor a figura de autoridade por ser o “promotor de justiça”; 

b) ainda que inconscientemente, a entrevista teria caráter acusatório, logo, sugestivo, uma vez 

que é o Promotor quem deve provar a acusação penal; e c) resultaria em cerceamento de defesa, 

já que no momento da entrevista com a vítima, seria o próprio comunicador/facilitador, 

repassando as perguntas do advogado de defesa à criança, podendo reformulá-las de acordo 

com seu entendimento. Da mesma forma seria se o juiz realizasse o procedimento de 

depoimento especial, afastando-se da imparcialidade.  

Além disso, em que pese o CPP autorize a gestão da prova pelo magistrado, pelo 

princípio da especificidade, a lei claramente não autoriza a realização do procedimento por 

autoridade sem a adequada capacitação de técnicas cognitivas para a realização do 

procedimento de depoimento especial, sob pena de violar seu art. 12, I e contradizer todo o 

escopo legal positivado, já que a intenção metodológica é justamente proteger a criança, que 

deverá ser ouvida por profissional capacitado, ou seja, sob pena de violar todo o sistema de 

proteção de direitos voltados às crianças e adolescentes. 
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Não obstante, o art. 12, § 1º, garante à vítima o direito de prestar depoimento 

diretamente ao juiz, se assim o entender. Neste caso, se a vítima optar por prestar depoimento 

diretamente ao juiz, que não tem capacitação técnica voltada a evitar os efeitos distratores da 

memória e para conduzir adequadamente a entrevista visando a recuperação da memória, 

evitando perguntas de cunho sugestivo e a acurácia da prova, estaria também violando as 

garantias de proteção preconizadas pela própria lei à criança, bem como o inc. I, do art. 12. 

Além disso, levando em consideração que o juiz, nessa nova sistemática e sendo o 

condutor do depoimento, não fere a sistemática do código de processo penal em que as partes 

devem formular as perguntas diretamente à vítima, tendo o juiz um papel fundamental e ativo 

em relação a constituição dessa prova, afeta: a) o contraditório e ampla defesa do réu; e b) 

legitima um papel ativista em relação à prova, baseado na busca da verdade, legitimando um 

sistema inquisitivo. 

O depoimento do menor deve ser acompanhado de técnicas de entrevista que garantam 

a acurácia de seu depoimento. Da mesma forma, jamais deverá ser dispensando pelo juiz (salvo 

quando houver negativa expressa do menor em depor), sob o pretexto de que seu depoimento 

pode gerar a vitimização secundária e, desde que haja amplo material probatório produzido 

sobre a questão específica dos fatos a que se direcionaria o depoimento do infante, sua 

declaração passaria a ser dispensável, escorando-se no art. 400, §1º do CPP. 

Dispensar o depoimento do menor sem a sua expressa vontade é ato que viola 

expressamente seus direitos de liberdade de se expressar, contar sua versão dos fatos, dar sua 

opinião, viola sua integridade psíquica e a sua dignidade como pessoa, reconhecido pela 

legislação internacional e nacional. Viola ainda, os direitos humanos e constitucionais do 

acusado, além de se obstar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 

Desta forma, o depoimento especial somente deverá ser realizado por facilitador 

previamente capacitado em relação ao crime em apreço, com conhecimento das síndromes 

decorrentes que possam acometer a vítima, as fases de desenvolvimento cognitivo e social da 

criança e conhecimento profundo em relação as técnicas cognitivas de entrevista investigativa. 

Logo, o depoimento especial está intrinsicamente relacionado à formação, à credibilidade e 

confiabilidade da prova, sendo a fonte primária da constituição da prova criminal nos crimes 

em que se apura a violência sexual. 

Não obstante, o art. 11 determina que o depoimento especial reger-se-á por protocolos 

e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova 

judicial, garantida a ampla defesa do investigado. A lei é omissa uma vez que não indica quais 

protocolos deverão ser utilizados no procedimento de depoimento especial. Desta forma, não 
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há uniformização dos procedimentos utilizados, obstando inclusive a fiscalização do 

procedimento. Resta claro que a lei visa a responsabilização judicial do suposto autor da 

violência e não a acurácia da prova, evidenciando e legitimando um sistema inquisitivo, 

baseado na punição e condenação a qualquer custo. 

É a partir da forma de oitiva que os direitos e garantias fundamentais relacionadas à 

criança-vítima e relacionados ao acusado poderão ser resguardados ou violados. O objetivo não 

é apenas evitar a revitimização, que é de grande importância para a vítima, mas para que não 

se comprometa a acurácia da prova colhida, que dará vazão ao entendimento do juiz da causa, 

e embasará a sentença criminal, que deverá ser condizente com as provas dos autos, refletindo 

uma decisão justa pautada nos preceitos fundamentais do estado democrático de direito. 

A atividade probatória, de suma importância nos processos que apuram crime sexual, 

deve levar em consideração os efeitos distratores do testemunho, ou seja, deve considerar a 

concreta possibilidade de a informação contida na memória não estar mais disponível não 

apenas por ter sido esquecida, mas por ter sido modificada devido a interações com outras 

pessoas, realização de entrevistas repetidas, entre outros. Assim, atualmente há um “risco 

previsível”, que para ser evitado exigirá a antecipação da produção da prova penal dependente 

da memória, somado à utilização de técnicas adequadas para sua coleta.85 

Quando um juiz profere uma sentença condenatória pautada apenas na palavra da 

vítima, colhida de forma inadequada, desprezando todos os efeitos distratores do testemunho, 

a qual coloca em risco toda a credibilidade e acurácia de seu depoimento, em detrimento de 

outras provas materiais e testemunhais, revela-se um juiz movido pela insaciável ambição da 

busca da verdade, expressando seu irrefutável desejo de condenação, remetendo ao sistema 

inquisitório. Perdem-se, portanto, os papéis de sujeitos processuais e de sujeitos de direito, 

dando espaço a um sistema puramente inquisitório e punitivo, perseguindo-se apenas a 

condenação.  

Portanto, da análise da prova à motivação da decisão judicial, o magistrado deve 

nortear-se pelo princípio da presunção de inocência, o qual deve ter como resultado da 

jurisdição o reconhecimento de um só valor: a justiça, o jogo claro e limpo, sem desvios,86 

através dos princípios fundamentais norteadores de todo o sistema jurídico brasileiro, inclusive 
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36 

 

 

limitadores do próprio Estado. O Estado possui o poder-dever de punir, contudo, tal poder não 

pode ser ilimitado e irrazoável, sob pena de se ferir direitos essenciais do submetido.87 

Caso contrário, são necessárias regras de impositiva aplicação: quando se está em 

dúvida, não se deve impor dor. Além dessa, os sistemas sociais deveriam construir-se de 

maneira a reduzirem ao mínimo a necessidade percebida de imposição de dor, para realizar o 

controle social, já que “a aflição é inevitável, mas não é o inferno criado pelo homem”.88 

Impondo-se, portanto, a evolução em direção à plena democracia. Desse modo, a 

recíproca relação entre o mundo direito e o mundo real potencializará a semente, no campo do 

processo penal, de um sistema que não seja apenas aparentemente acusatório, mas torne ambos, 

princípio e sistema acusatórios, realidade, conjugando eficaz tutela da segurança de todos e da 

dignidade de quantos venham a sujeitar-se ao processo penal.89 

Uma verdadeira e nova concepção de justiça penal, a qual obsta de fato a incidência 

do poder punitivo, exigindo um pensamento orientado pela perspectiva da proteção de direitos 

fundamentais voltados aos dois lados tão importantes da relação processual: vítima e acusado 

como sujeitos de direitos. 
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3 DEPOIMENTO INFANTIL 

 

 

A escuta de vítimas e testemunhas de crimes é especialmente importante nas 

investigações. No contexto forense, nos deparamos com frequência com um dos fenômenos 

mais comprometedores da precisão da memória e, logo, da prova testemunhal infantil: a 

sugestionabilidade.  

Os crimes sexuais, em razão da própria natureza do delito, resultam em pouca evidência 

física e a prova principal, portanto, vem de relatos de testemunhas oculares.90 A vítima acaba 

sendo peça fundamental para a apuração do crime em apreço. Desta forma, trataremos neste 

capítulo sobre a prova testemunhal, a oitiva da criança e sobre os efeitos distratores do 

testemunho infantil. 

 

3.1 PROVA TESTEMUNHAL INFANTIL 

 

A questão do testemunho infantil tem sido discutida, em razão da preocupação da 

oitiva que preserve a confiabilidade dos relatos dessas crianças, sobretudo quando foram 

vítimas de violência sexual. 

Com base nessa oitiva é que se formará a prova. O termo prova pode referir-se ao 

conjunto de atos, das partes e do juiz, praticados com vistas à solução das questões de fato 

suscitadas.91 Cabe frisar que as provas não têm valor predeterminado, nem peso legal. Segundo 

ensina Carnelutti: 

 

Provar significa uma atividade do espírito dirigida à verificação de um juízo. 

O que se prova é uma afirmação; quando se fala provar um fato, ocorre assim 

pela costumeira mudança entre a afirmação e o fato afirmado. Como os meios 

para a verificação são as razões, esta atividade se resume na contribuição de 

razões. Prova como substantivo de provar é, pois, o procedimento dirigido 

para tal verificação. Mas as razões não podem estar no ar; com efeito, o 

raciocínio não atua a não ser partindo de um dado sensível, que constitui o 

fundamento da razão. Em linguagem figurada também estes fundamentos 

chamam-se provas; neste segundo significado, prova não é um procedimento, 

mas um quid sensível enquanto serve para fundamentar uma razão.92 
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Cada fato e circunstância será apreciado pelo juiz de acordo com o contexto das provas 

apresentadas, segundo o entendimento e interpretação do julgador. Deverá o juiz, respeitar o 

artigo 155 do CPP93, formando sua convicção a partir das provas produzidas em contraditório 

judicial, vedado a sua decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos 

colhidos na investigação, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.94 

No campo da valoração das provas, uma vez admitida que esta for admitida, o julgador 

a valorará integralmente de acordo com a sua consciência. Logo, deverá seguir regras, para que 

não corra o risco de ficar absolutamente ao critério de seu livre convencimento.   

Assim, Malatesta ensina que só se pode concretamente apreciar uma prova, avaliando 

a credibilidade subjetiva e formal e sua conclusão objetiva: somente em consequências dessa 

dupla avaliação, pode-se chegar a determinar em concreto o valor de determinada prova.95  

Na instrução do processo criminal, a prova testemunhal ainda desempenha um papel 

de peso, sendo em muitos casos a única a embasar a condenação, principalmente nos casos de 

crimes sexuais. A palavra testemunhar origina-se do latim testari, que significa confirmar, 

mostrar.  

A testemunha depõe sobre um fato passado, ou seja, sobre um thema probandum. Nele, 

irá transmitir suas percepções sensoriais, captadas no mundo exterior ao processo. É neste 

ponto, que os crimes sexuais, em razão de sua natureza, modus operandi do delito e dificuldade 

de produção de provas, admitem a valoração da palavra da vítima sobre todas as outras provas, 

quando houver. Assim a palavra da vítima é de valor extraordinário.96  

Giuseppe Chiovenda evidencia a prova e sua importante função de fornecer certeza, e, 

este alvo, o “certo” para ser alcançado, necessita ser livre de rupturas, confusões, contradições 

ou erros.97 O princípio do livre convencimento do juiz, não pode conduzir à arbitrária 

substituição da acurada busca da certeza, em termos objetivos e gerais, por uma apodítica 

afirmação de “convencimento”. Impõe-se sempre uma verificação histórica do thema 

probandum, de forma a excluir qualquer possibilidade de dúvida.  

Desta forma, a prova testemunhal por si só, é uma prova que exige do magistrado certa 

cautela, uma vez que é recheada de impressões e vivências pessoais da testemunha. O que se 

                                                 
93  Art. 155, CP: 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.  
94  ALTOÉ, Rafael; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Aspectos Cognitivos da Memória e a Antecipação da Prova 

Testemunha no Processo Penal. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 15, n. 20, p. 255-270, jan./jun. 2017. 
95  MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal. 3. ed. Campinas: 

Bookseller, 1996. 
96  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 314. 
97  CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 91. 
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agrava quando tratamos do testemunho infantil, em razão da sua situação peculiar de 

vulnerabilidade em que se encontra, ou seja, em desenvolvimento social e cognitivo.  

Diante da suspeita de abuso e da falta de provas concretas no seu corpo98, além de toda 

a dinâmica que envolve o fenômeno do abuso sexual, as declarações das crianças podem se 

tornar referência importante e, às vezes, decisiva na formalização de uma prova judicial.99 

Contudo, como visto, esta prova se deriva exclusivamente da memória. No caso dos 

crimes cometidos em face de crianças e adolescentes, levando em consideração sua situação e 

peculiaridades próprias da fase de desenvolvimento em que se encontram, exige-se um olhar 

mais atento durante a produção da prova testemunhal. 

A prova testemunhal infantil deve ser entendida e valorada tanto para afirmar, quanto 

para negar a existência de suporte fático do delito sexual, ou seja, a credibilidade e o 

cotejamento de sua versão com as demais provas dos autos é que vão dar a justa medida para a 

decisão judicial.100 Impõe-se, neste ponto, o exame e o devido cuidado e cautela a todos os 

fatores que norteiam essa prova. 

Contudo, vários elementos podem influenciar no testemunho, não devendo o 

magistrado se deixar impressionar pelo relato do infante como se fosse uma verdade absoluta, 

que é de per si perigoso, sobretudo quando apartado de quaisquer outras provas e com desídia 

a produção da prova oral.  

Pode-se dizer, portanto, que ao obter o relato do infante sem considerar as técnicas 

adequadas de escuta e considerar sua declaração sempre como verdadeira, é semelhante à 

concepção que adquiriu foros de falácia, isto é, aquela afirmação que passa invariavelmente por 

verdadeira sem sê-lo; um sofisma. Melhor seria dizer, portanto, que o valor, ou conteúdo de 

veracidade, daquela afirmação, deve ser sempre relativizado, conforme o contexto que se 

encontre.101 

O depoimento infantil pode conter defeitos psicológicos que impedem que, em relação 

a determinados episódios com interesse jurídico-penal, se forme um juízo de plena certeza. Em 

                                                 
98  CARIBÉ, Julia de Barros; LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira. Testimony without harmful effects: full 

protection of the child victim of intrafamilial sexual abuse. Journal of Human Growth and Development, v. 

25, n. 1, p. 108-116, 2015, p. 2. 
99  BRITO, Leila; AYRES, Lygia; AMENDOLA, Marcia. A escuta de crianças no sistema de justiça. Psicologia 

& Sociedade, v. 18, n. 3, p. 68-73, 2006, p. 69. 
100  MESTIERI, João. Advocacia criminal: casos práticos. Rio de Janeiro: Printshop, 1991, p. 77. 
101  SOUZA, José Guilherme de. Vitimologia e violência nos crimes sexuais: uma abordagem interdisciplinar. 

São Paulo: RT, 1998, p. 103. 
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termos práticos, constituem uma ameaça à veracidade do testemunho infantil,102 sendo que, 

somente em situações excepcionais poderão estribar sentenças penais condenatórias.103 

Quando as crianças são questionadas em contextos forenses ou testemunham em 

processos judiciais, são frequentemente convidadas a relatar incidentes altamente angustiantes 

ou traumáticas que experimentaram ou testemunharam. Na maior parte das vezes, o ambiente 

é formal e intimidador e acabam sendo inquiridos por profissionais, muitas vezes sem 

capacitação técnica, resultando em uma situação mais traumática do que o ato que a vitimou. O 

reflexo encontra-se diretamente no seu testemunho, já que por vezes a criança não consegue 

nem ao menos relatar o que ocorreu, ou relata de acordo com a expectativa dos agentes que a 

indagam, ou respondem de acordo com as perguntas intimidadoras e sugestivas que são 

realizadas. 

Em razão disso, deverá ser colhido com reservas, seja em razão de defeito sensorial ou 

em razão da imaturidade. E são fracos, nem sempre pela má-fé das testemunhas, mas pela 

ineficiência natural dos sentidos, especialmente quando não alcançaram pleno 

desenvolvimento.104 

A credibilidade dos menores como testemunhas tem mudado ao longo da história. 

Enquanto em alguns períodos foram considerados seres puros e inocentes e, portanto, credível, 

em um momento foram consideradas potencialmente perigosas como testemunhas por sua baixa 

capacidade e suscetibilidade à manipulação de adultos.105 Baseado nessa pureza de espírito das 

crianças, ingenuidade e ausência de malícia, já muito se consignou que os depoimentos infantis 

são exatas expressões da verdade, portanto, dotados de credibilidade total, considerando seu 

testemunho fruto cristalino da verdade. 

O mito de que a criança é pura e que seu lugar de enunciação é sinônimo de verdade 

embala o discurso do senso comum popular. Esta ilusão é equivocada por diversos motivos: o 

de se acreditar que a criança não é um sujeito com desejo; e de que pode expor tudo o que se 

passou sem que o inconsciente e sua fantasia fundamental atravessem o simbólico, ou seja, sem 

que haja uma confusão entre os registros.106 
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O descrédito das crianças-testemunhas atingiu um nível mais elevado no final do 

século XIX e início do século XX, com o início da psicologia científica, na medida em que 

alguns dados se acumulavam, indicando que a memória das crianças não era tão boa quanto se 

pensava, assim como depois das propostas teóricas de Freud, que mostravam as crianças como 

manipuladoras, sedutoras e com impulsos sexuais.107 

Mittermayer, tratava sobre a incapacidade das crianças em testemunhar. Asseverava 

que por maior que seja o valor que se dê à candura infantil, as suas ingênuas palavras, estas 

apenas exprimiam o que realmente caia sob os seus sentidos. Assim, o legislador deveria recear 

da leviandade natural do seu espírito, da falta dos seus meios de observação, do seu hábito de 

só verem as coisas superficialmente e de contentar-se com a primeira impressão, além de sua 

jovem imaginação que misturaria sempre imagens errôneas com as observações reais.108 

Com a constante pesquisa em relação à prova testemunhal, concluiu-se que, com base 

em experiências prévias vividas, o depoimento da vítima infanto-juvenil é compreendido e 

reescrito, sendo delimitado por estereótipos pré-concebidos na sociedade e no meio social em 

que vivem, de forma que sua imparcialidade sobre o delito em questão deve ser vista com 

cautela por aquele que colhe as provas no processo. 

Isto porque, se os profissionais acreditam que as crianças não conseguem se lembrar 

com precisão, as experiências traumáticas e os relatórios fornecidos pelas crianças podem ser 

vistos com ceticismo. Alternativamente, se acreditam que as crianças são particularmente 

precisas sobre suas experiências, então esses relatórios podem ser vistos com credibilidade 

aumentada.109 

Entre tantos fatores imponderáveis nesse delicado terreno da vítimo-criminalidade 

sexual, ainda há a possibilidade de que a palavra da vítima tenha sido alterada ou adulterada.110 

Devemos considerar então as distorções da memória e os efeitos distratores do testemunho.  

A sugestionabilidade da memória infantil é um dos fatores com maior impacto 

relativamente ao testemunho das crianças, constituindo um ponto crítico no debate acerca da 
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sua credibilidade,111 ou seja, em termos práticos, constituem uma ameaça à veracidade do 

testemunho infantil.112 

A principal limitação às técnicas de análise de credibilidade vem em primeiro lugar do 

método de aplicação e da especialização, do conhecimento e da experiência do profissional que 

as utiliza. Existem muitas técnicas com o mesmo objetivo, todas elas bastante complexas. O 

uso indevido dessas técnicas, pode levar a conclusões inapropriadas e errôneas.113  

Quando as acusações e condenações foram formadas através de entrevistas com 

técnicas sugestivas, exige-se a exclusão dessa prova induzida por sugestão, bem como as 

declarações realizadas fora do tribunal em circunstâncias desprovidas de garantias de 

confiabilidade.114 

Evidências e provas robustas e confiáveis permanecem na base de um julgamento 

justo, o qual visa, em última análise, determinar a “verdade” sobre a culpabilidade criminal. Se 

a prova fundamental da acusação é derivada de fontes não confiáveis, os interesses do devido 

processo estão em risco.115 

Embora a pesquisa científica não possa resolver todas as incertezas sobre o depoimento 

de crianças vítimas e/ou testemunhas, pode reduzir a incerteza e fornecer melhores práticas na 

colheita dessa prova.116 

Logo, é aí que reside a importância da natureza da prova testemunhal infantil e o meio 

como são obtidas. Se realizadas da maneira errônea, poderão ter diversos efeitos que resultarão, 

em primeiro plano na vitimização secundária do menor e, em segundo plano, no 

comprometimento da prova, ou seja, na forma em que se obtém o testemunho da criança. 

 

3.2 OITIVA DA CRIANÇA VÍTIMA OU TESTEMUNHA DO CRIME SEXUAL 
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Na apuração dos crimes, em especial nos crimes sexuais, o lapso temporal que vai do 

momento que o delito é cometido até o exaurimento da instrução penal, combinado com a 

ausência da correta aplicação normativa imposta pelo Código Penal, resulta na preocupante 

falta de diretrizes para a oitiva das vítimas infanto-juvenis. 

O crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput, trazido pelo advento 

da Lei nº 12.015/09, ao Título VI do Código Penal, no qual o legislador realizou diversas 

modificações e tem o escopo de garantir maior proteção à pessoa humana em desenvolvimento, 

com foco na proteção integral da dignidade sexual.117 

Anteriormente, o que se criminalizava eram os comportamentos ilícitos contra os 

costumes. Com a modificação advinda da Lei nº 12.015/09, a intenção do legislador foi proteger 

a dignidade sexual, a liberdade e, em especial, com o art. 217-A, o pleno desenvolvimento da 

criança. Evidente que, com o tipo penal do crime de estupro de vulnerável, a intenção do 

legislador foi conferir proteção expressa a pessoa menor de 14 anos. 

Traçando uma relação entre as legislações infraconstitucionais brasileiras e tratados 

internacionais, percebe-se que a houve intenção do legislador em trazer um conceito mais 

abrangente em relação a idade da criança. A Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança (ONU), em seu art. 1º, considera como criança todo ser humano com menos de 18 anos 

de idade. Em nosso Ordenamento Jurídico, o ECA, no seu art. 2º, caput118, considera como 

criança, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. 

Com égide na lição de Ferrajoli, conclui-se, portanto, que a extensão ou denotação de 

um termo está determinada por sua intenção ou conotação.119 Desta forma, entendeu o 

legislador pela extensão da idade nos crimes de estupro de vulnerável, ou seja, de 12 para 14 

anos, por entender que ainda não possuem o necessário discernimento para a prática do ato 

sexual, bem os que, por doença mental ou enfermidade também não possuam. 

De acordo com Cezar Bitencourt, a criminalização da conduta descrita no art. 217-A 

do Código Penal, procura proteger a evolução e o desenvolvimento normal da personalidade do 

menor, para que, na sua fase adulta, possa decidir livremente, e sem traumas psicológicos, seu 
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comportamento sexual.120 Por se tratar especialmente de crime sexual no qual envolve criança, 

a prova oral está baseada na declaração da pequena vítima.   

A problemática reside no art. 201 do Código de Processo Penal, o qual regulamenta a 

forma que deverá ser ouvida a vítima. Contudo, para a tomada de declarações das crianças e 

adolescentes que foram vítimas, bem como de testemunhas, não existem normas especiais ou 

específicas, sendo as mesmas normas que regem a inquirição dos adultos.121  

De acordo com as normas processuais vigentes pelo Código Penal, a escuta da criança 

poderá ser realizada pelos operadores de direito (juiz, representante do Ministério Público e 

advogados), o qual fazem perguntas diretas, coletando informações sobre o abuso em uma sala 

de audiências formal,122 observadas todas as normas do devido processo legal, tais como a do 

juiz natural e imparcial, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa, e, se 

possível, a participação direta do mesmo no processo. 

Essa forma tradicional de realizar a escuta da criança, no âmbito do Judiciário em 

nosso país, data de décadas anteriores à Constituição de 1988. Não há nada nessa escuta que 

considere as condições especiais da criança como a idade, maturidade, sofrimento emocional 

proveniente da agressão sofrida,123 e os efeitos distratores do testemunho. 

Na tentativa de emitir medidas especiais de proteção aos menores vítimas de crimes 

sexuais, os operadores do direito, inclinam-se a aplicar hipóteses interpretativas, as quais 

tendem ao enfraquecimento das suas garantias judiciais, em razão da capacidade reduzida que 

se encontram por estarem em desenvolvimento, resultando na dispensa, substituição de suas 

declarações pelas declarações de seus responsáveis ou em uma oitiva de forma inapropriada, o 

que pode causar ainda mais danos. 

No sistema processual vigente, as vítimas acabam sendo inquiridas a relatar o fato 

delituoso. No entanto, inquirir é diferente de realizar uma escuta. É preciso distinguir o enfoque 

jurídico do enfoque psicológico, conceituando o que é inquirir e o que é ouvir. Inquirir significa 

perguntar, indagar, fazer perguntas direcionadas, investigar, pesquisar. Ouvir, por sua vez, 

significa escutar o que se tem a dizer, dar ouvidos, dar atenção às palavras da criança. Segundo 

Alexandre Morais da Rosa: 
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Uma escuta respeita o tempo e as necessidades de pontuação, de luto, de 

significação. Enfim, respeita o sujeito. A inquirição parte da ficção de que o 

sujeito seria capaz de responder linearmente a todas as indagações, pois 

acreditam numa concepção de Verdade metafisica e, cabe dizer, 

esquizofrênica, própria do Direito. Inquirir, no caso, é uma fraude a 

subjetividade.124 

 

A inquirição está baseada no confronto e no questionamento, centrada no inquiridor, 

naquilo que ele necessita extrair desse contato. Se realiza em uma sequência de perguntas de 

modo insistente e em uma escuta relativa à investigação de determinado acontecimento. As 

contradições e os conflitos do discurso da vítima são constatados e confrontados na inquirição, 

enquanto na escuta psicológica, que utiliza a técnica da entrevista, tais componentes são 

analisados e reformulados em atenção às palavras da criança.125 

São requisitos essenciais para compreender a dinâmica do abuso sexual e obter a 

segura avaliação sobre a prática abusiva: noções sobre a síndrome do segredo, a síndrome da 

adição e da interação abusiva; posicionamento adequado, físico e emocional diante da criança 

para alcançar-lhe a confiança; clara permissão para revelar a história vivida; utilização da 

mesma linguagem do entrevistado, aproveitando, inclusive, as deixas por ele indicadas, durante 

as entrelinhas da conversa.126 

Os agentes jurídicos indispensáveis à produção válida da prova, muitas vezes não 

possuem capacidade técnica para a oitiva dessas crianças, especialmente quando se trata de 

abuso sexual, tampouco conhecimento sobre os diferentes estágios de desenvolvimento infantil, 

síndromes, além do ambiente formal da sala de audiências, que não são preparadas para o 

correto acolhimento dessa criança vítima.127 

Melhorar a precisão do testemunho de crianças vítimas e testemunhas é um objetivo 

necessário e atingível se aplicarmos a pesquisa científica que está atualmente disponível.128 
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Assim, a escuta precisa ser realizada por profissionais capacitados profissionalmente, voltados 

às fases próprias do desenvolvimento cognitivo infantil, cognitivo, contexto social em que está 

inserida, fases decorrentes da vitimização primária resultante do crime, processos de 

vitimização secundária e às técnicas de entrevistas voltadas a essa oitiva da criança, que será 

analisado a seguir.  

 

3.3 DISTORÇÕES DA MEMÓRIA NO DEPOIMENTO INFANTIL 

 

Para entendermos sobre o tema em tela, urge, neste ponto, entender um pouco sobre o 

funcionamento da memória, uma vez que, podemos dizer, que a prova testemunhal é 

substancialmente a memória de testemunha que depõe.  

A memória pode ser vista como um fenômeno biológico fundamental e de extrema 

complexidade, sendo um dos grandes enigmas da natureza. A finalidade aqui não é definir 

exatamente o que é memória, por se tratar de um tema complexo, de constante estudo, mas 

apenas instigar possíveis olhares sobre o tema. 

 Seu estudo é interdisciplinar, uma vez que abrange diversas áreas como a psicologia, 

a neurologia, psiquiatria, biologia molecular, genética, neuroanatomia, filosofia, entre outras.129 

A memória é a faculdade de se reter ideias, impressões, conhecimentos adquiridos, 

remetendo à lembrança e reminiscência.130 Nos diz quem somos e quem podemos ser. É o 

conjunto dessas memórias que forma nossa personalidade ou nossa forma de ser. Ainda 

podemos dizer que é a força centrípeta que congrega aprendizagem, entendimento e 

consciência.131  

Através da memória é que podemos nos reconhecer como indivíduos, nos situar em 

tempo e espaço, lembrar e esquecer. A memória não é puramente biológica e, por tal razão, 

manifesta-se como um fenômeno complexo de construção, que é passível de múltiplas 

influências.132 Para se lembrar ‘do que’ aconteceu, a pessoa precisa frequentemente tentar 

colocar o acontecido no seu tempo e lugar, isto é, contextualizá-la no tempo e espaço.133  

                                                 
129  ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsas memórias e sistema penal: a prova testemunhal em xeque. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 80. 
130  DI DI GESU, Cristina. Prova penal e falsas memórias. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 105. 
131  ÁVILA, op. cit., p. 82-83. 
132  ALTOÉ, Rafael; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Aspectos Cognitivos da Memória e a Antecipação da Prova 

Testemunha no Processo Penal. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 15, n. 20, p. 255-270, jan./jun. 2017, 

p. 257. 
133  TULVING, E. Episodic Memory: From Mind to brain. Annual Review of Psychology, v. 53, p. 1-25, 2002, 

p. 17. 
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Assim, para que seja possível lembrarmos do que aconteceu, podemos dizer que ao 

presenciarmos uma situação, uma experiência visual, esta penetra pela retina e é transformada 

em sinais elétricos que chegam através de várias conexões neurais ao córtex occipital e lá 

causam uma série de processos biológicos químicos. Ao converter a realidade em um complexo 

código de sinais elétricos e bioquímicos, os neurônios traduzem.134  

Após esse processo, podemos dizer que: 

 

Cada neurônio faz sinapse com milhares de outros. Porém, nem todos os 

neurônios estão envolvidos no processamento de memórias. Alguns tem a 

função de inibir formação ou a evocação de memórias, e um número muito 

grande de neurônios, incluindo os do hipocampo e de várias regiões corticais 

(pré-frontal, frontal, temporal, parietal), que se especializam justamente na 

formação e evocação de memórias e está constantemente submetido aos 

efeitos moduladores de vias nervosas vinculadas com o nível de alerta, com 

as emoções, os sentimentos e os estados de ânimo.135 

 

Assim, o funcionamento da memória se dá em fases: codificação (apresentação do 

material), retenção e recuperação (teste de memória).136 Compreende-se, portanto, que a 

memória só se formará quando solicitada (processo de recuperação), através de fragmentos que 

são armazenados em diferentes redes de neurônios. 

Os processos de tradução, na aquisição e na evocação, devem-se ao fato de que em 

ambas as ocasiões, assim como durante o longo processo de consolidação ou formação de cada 

memória, são utilizadas redes complexas de neurônios. Os códigos e os processos utilizados 

pelos neurônios não são idênticos à realidade da qual extraem ou para qual revertem as 

informações.137 

Quando evocamos uma lembrança, todos os fragmentos são reunidos. Na evocação, 

ao reverter essa informação para o meio que nos rodeia, os neurônios reconvertem os sinais 

bioquímicos ou estruturais em elétricos, de maneira que novamente nossos sentidos e nossa 

consciência possam interpretá-los como pertencendo ao mundo real.138 

Assim, no processo de aquisição, tradução e recuperação da memória, se torna 

inegável as perdas ocorridas durante esse processo, uma vez que, diante de um fato, o cérebro 

realiza um processo de retenção e conservação, criando a memória que é armazenada em 

                                                 
134  IZQUIERDO, Ivan. Memória. Porto Alegre: Artemed, 2011, p. 25. 
135  IZQUIERDO, Ivan. Questões sobre a memória. São Leopoldo: Unisinos, 2004, p. 51. 
136  PISA, Osnilda; STEIN, Lilian. Milnitsky. Abuso sexual infantil e a palavra da criança: pesquisa científica e a 

intervenção legal. Revista dos Tribunais: RT, v. 96, n. 857, p. 456-477, mar. 2007, p. 466. 
137  IZQUIERDO, 2011, p. 25. 
138  Ibid., loc. cit. 
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códigos. Para que possamos recordar essa informação armazenada, o cérebro necessita evocar 

esses códigos, transformando-os em memória. 

A memória é propensa a vários tipos de erros, ilusões e distorções. A mesma memória 

que é responsável pela nossa qualidade de vida, uma vez que é a partir dela que nos constituímos 

como indivíduos e através dela que sabemos nossa história e quem somos e reconhecemos 

nossos amigos, apresenta erros e distorções que podem mudar o curso de nossas ações e reações, 

e até mesmo ter implicações sobre a vida de outras pessoas.139 

Além disso, vários fatos influenciam, tais como nossas impressões pessoais, nossos 

aprendizados, além do meio em que nos encontramos, as emoções e o alerta também contribuem 

ou não para a credibilidade desta memória e, logo, do testemunho.  

Quando percebemos um evento também o interpretamos, de modo que, o que se 

armazena na memória se baseia em parte na percepção, mas também no conhecimento prévio 

e em inferências prováveis sobre aspectos da situação não percebida ou não entendida por 

completo.140 

A percepção que temos dos acontecimentos a nossa volta é relativa, tendo maior ou 

menor potencialidade conforme as razões fisiológicas ou do meio. Nossas memórias são 

moduladas também pela emoção, consciência e estado de ânimo. Assim, ouve-se melhor à 

noite; vê-se com mais exatidão depois de ter descansado do que quando se está fatigado.141 

Portanto, a memória é inerentemente um processo de reconstrução, pelo qual junta-se 

as peças do passado para formar uma narrativa coerente, que se tornará a nossa autobiografia. 

Codificação, armazenamento, recuperação e comunicação de eventos da memória infantil 

podem ser afetados por uma série de fatores cognitivos e sociais.142 No processo de 

reconstrução do passado, a cor e forma é de acordo com experiências de nossa vida e com base 

no que sabemos sobre o mundo.143  

Durante esse processo de reconstrução, muita coisa se perde, formando-se lacunas. 

Este preenchimento de lacunas em nossas memórias que coletam informações provenientes de 

                                                 
139  NEUFELD, Carmem Beatriz; BRUST, Priscila Goergen; STEIN, Lilian Milnitsky. Compreendendo o 

fenômeno das falsas memórias. In: STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias: fundamentos científicos 
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nossos conhecimentos, experiências e informações fornecidas em evento posterior. Algumas 

dessas informações serão corretas, no entanto, outras serão incorretas, resultando em distorções 

da realidade. Assim, as falsas memórias de testemunhas oculares são muito mais frequentes do 

que pensamos.144 

Isso só acontece porque nenhuma memória é perfeita, com reconstrução perfeita dos 

fatos, como se fosse uma filmagem. Em vez disso, a memória é propensa a vários tipos de erros, 

ilusões e distorções. Não é uma reprodução literal do passado, exatamente como se fosse um 

filme, mas sim um processo construtivo, no qual pedaços de informações de várias fontes são 

reunidas e é durante esse processo construtivo que há os erros de memória, como distorções e 

falsificações.145 No caso de uma sugestão falsa, é mais um fragmento armazenado e, no 

momento da recuperação, sua resposta depende dos fragmentos armazenados disponíveis.146 

Não somos capazes de nos lembrar de tudo147, às vezes nos esquecemos de coisas 

fundamentais. A ordem das coisas que lembramos pode estar errada. Porém, o esquecimento 

não é o mesmo que distorção.148  

O fenômeno da distorção e falsificação da memória tem sido estudado por 

pesquisadores desde os primórdios do século XX. Um dos precursores do estudo da Psicologia 

do Testemunho foi James Cattell, através da constatação de que indivíduos poderiam ser 

sugestionados.149 Já os primeiros estudos sobre distorção mnemônica produzido com crianças 

foi realizado por Alfred Binet no ano de 1900, em sua obra denominada La Suggestibilité, e 

concluiu que as crianças distorciam as lembranças sobre um evento a partir da sugestão do 

pesquisador.150 
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Stern em 1910, também observou que entrevistadores, simplesmente por fazem 

perguntas, muitas vezes são responsáveis pela produção de falsas memórias em crianças. Além 

disso, Stern apontou que as falsas memórias em crianças também ocorrem pelo fato delas 

confundirem fantasia com realidade. 151 

Corroborando com a posição, Babinsky, também em 1910, alertou para o perigo das 

crianças serem testemunhas devido a sua suposta sugestionabilidade, pois se pensava que as 

crianças tinham problemas ao discriminar entre a realidade e a fantasia.152 

Freud estudou os erros de memória no início do século XX, ao revisar sua teoria da 

repressão (as memórias de eventos traumáticos da infância seriam reprimidas, podendo emergir 

em algum momento da vida adulta), concluindo que a ideia de que algumas memórias para 

eventos traumáticos poderiam não ser verdadeiras. 153 

Sabe-se que a criança desde muito cedo, recorda eventos que, de fato, nunca 

ocorreram. Essas falsas recordações não podem ser confundidas com simulações (isto é, 

mentiras) ou fantasias, que frequentemente acontecem nesta fase.154 Isso não quer dizer que as 

memórias das crianças não são confiáveis. A capacidade de recordar ou inferir como sabemos 

alguma coisa é crucialmente importante para avaliar a precisão do nosso conhecimento.155 

Deve-se ter o cuidado e preocupação de verificar se a criança tem a capacidade de 

recordar e se entende o significado daquilo que recordou, além da utilização de métodos 

adequados naquelas situações em que se deseja ter acesso às recordações sobre determinada 

situação.156 Quando o contexto é compreendido pela criança, ela é capaz de extrair o significado 

real da situação vivenciada. 

As crianças mais jovens demonstram memórias mais pobres e se esquecem mais 

rapidamente do que crianças mais velhas, o que resulta em sérias implicações na precisão de 

suas memórias.157 
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A idade influência de forma significativa os processos cognitivos como a memória e, 

consequentemente, as falsas memórias.158 Os estudos indicam que as memórias verdadeiras 

aumentam desde o nascimento até a idade adulta e começam a decair na terceira idade, 

juntamente com mudanças nos mecanismos cerebrais e estratégias cognitivas fundamentais 

para a memória. 159  

A recuperação da memória é bastante limitada em crianças pequenas e se desenvolve 

lentamente do início ao final da infância, em razão da diminuição de erros que ocorrem durante 

o monitoramento da fonte; assim, a previsão é que falsas memórias devem diminuir com a 

idade.160  

Embora crianças mais velhas e adultos sejam sugestionáveis, o grau de 

sugestionabilidade das crianças mais jovens é significativamente mais alto, em razão de dois 

fatores diferentes: a) fator cognitivo ou da autossugestão, porque a criança desenvolve uma 

resposta segundo sua expectativa do que deveria acontecer; b) e outro social, que é o desejo de 

se ajustar às expectativas ou pressões de um entrevistador.161 

Estudos com adultos demonstram que as primeiras recordações que temos da infância 

situam-se ao redor dos 2 e 3 anos de idade.162 É incomum nos lembrarmos de eventos que 

aconteceram antes dessa idade. 

Embora as primeiras experiências influenciam, sem dúvida, o desenvolvimento 

cognitivo, social e/ou emocional, geralmente essas memórias não se tornam parte da memória 

autobiográfica infantil, fenômeno conhecido como amnésia infantil.163 

Uma explicação para esse fenômeno vem do fato de que o sistema neurológico não 

está totalmente desenvolvido. Envolve mudanças na função da memória que coloca a termo o 

período correspondente à amnésia infantil, ou seja, à incapacidade que nós possuímos, enquanto 

adultos, em recordar episódios dos primeiros anos de vida.164  
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Além disso, crianças menores que essa idade não têm linguagem e conhecimento para 

uma interpretação adequada da codificação da informação. Por outro lado, nessa idade, ainda 

não desenvolveu o conceito de tempo e a capacidade de discriminar entre realidade e fantasia.165 

Na perspectiva sociolinguística, o desenvolvimento da linguagem, que ocorre ao longo 

dos primeiros anos de vida, produz um novo modo de organização da memória, marcando o 

início da memória autobiográfica. A memória autobiográfica se desenvolve no contexto das 

interações sociais, comumente por meio das conversas entre os pais e crianças. 166  

O desenvolvimento da habilidade narrativa entre 2 e 5 anos é essencial para a memória 

autobiográfica. Conforme a criança vai organizando sua narrativa e vai sendo estimulada com 

ajuda externa, sua própria memória vai se estruturando.167 Desta forma, podemos perceber que 

a memória infantil se desenvolve com os estímulos recebidos não só dos pais, mas também da 

sociedade e cultura que norteiam a criança. 

As memórias de longo prazo começam a se formar apenas quando começam a falar 

sobre suas experiências com os outros, criando assim significativos e duradouros registros 

autobiográficos de suas experiências. A construção social de narrativas pessoais, de fato 

influencia relatórios de memória, incluindo a quantidade e a qualidade das narrativas das 

crianças.168 

A memória autobiográfica emerge entre os 18 e os 24 meses, quando a criança começa 

a ter a consciência de si própria como entidade possuidora de competências cognitivas 

específicas.169 Esse tipo de memória começa se desenvolver quando a criança passa a ter 

entendimento do ‘Eu’ e começa a se identificar nas situações em que vive, ou seja, não só capta 

o nosso passado, elas também definem quem somos.170 

Embora antes dos 2 anos um bebê seja capaz de formar memórias, estas não se tornam 

parte de sua memória autobiográfica até o desenvolvimento do self cognitivo, quando uma 

criança é capaz de reconhecer que aquilo que aconteceu (o episódio), ou seja, identificar que 
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determinada situação aconteceu com ela (“aconteceu comigo”).171 Isso acontece porque 

crianças antes dos 2 anos de idade não apresentam grupamentos de representações mentais, uma 

habilidade importante para a memória explícita, uma vez que possibilita grupamentos nos quais 

as informações estão associadas, facilitando sua evocação.172  

Para que a memória autobiográfica seja estabelecida tem de ocorrer uma evolução da 

memória episódica na forma como as memórias estão organizadas, armazenadas e são 

recuperadas.173 A memória declarativa episódica é a espécie de memória que dá base à prova 

testemunhal. 

A memória declarativa episódica trabalha a partir de fragmentos do que ocorreu, e a 

compreensão desse importante ponto tem utilidade até mesmo para servir de critério quando 

determinado testemunho é ou não verdadeiramente confiável.174 São identificadas algumas 

características dessa espécie de memória, sobretudo sua maior plasticidade, que permitem uma 

particular influência da sugestionabilidade. Também se avaliam os possíveis riscos que o tempo 

pode operar nesse tipo de memória.175 

A precisão da memória infantil para eventos autobiográficos pode variar, entre outros 

fatores, dependendo do intervalo de idade em que a criança se encontra, o tipo de teste de 

memória administrado, o nível de estresse ou carga emocional implícito na codificação e na 

sequência da recuperação e do evento vivido.176  

Faz necessário compreender o efeito da sugestionabilidade em todas as faixas etárias, 

pois apresenta implicações práticas na áreas jurídicas, tanto por meio de sucessivos 

questionamentos sobre um evento quanto pela maneira como tais questionamentos são 

conduzidos.177  
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A distorção de memória é sempre um fator importante em casos legais porque afeta a 

confiabilidade dos testemunhos. Na verdade, existe um grande corpo de evidências de pesquisa 

para apoiar este ponto de vista em relação à entrevista sugestiva, que pode levar a níveis mais 

elevados de falsa memória, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.178 

Apesar da maioria dos estudos apontar as crianças mais novas como mais 

sugestionáveis, existem evidências de que estas podem ser testemunhas fiáveis. A 

sugestionabilidade não poderá ser encarada como um fenômeno dependente, apenas, da idade 

cronológica dos indivíduos.  

O afastamento temporal de determinado acontecimento e a repetição de entrevistas são 

fatores que também poderão enfraquecer o traço da memória original, tornando-a mais 

susceptível a sofrer os efeitos nocivos de falsas informações.179 

Os estudos desenvolvidos nas últimas duas décadas de investigação neste âmbito 

identificam, com segurança, os fatores primários que influenciam a sugestionabilidade infantil, 

classificando-os em duas categorias: fatores relacionados com as características individuais das 

crianças e fatores relacionados com o contexto de entrevista.180  

As crianças, quanto mais novas, mais vulneráveis são a sugestões de informações 

falsas, devido à tendência de se adaptarem aos desejos dos adultos. O tipo de pergunta e a idade 

também seriam algumas variáveis mais importantes a serem consideradas.181 Porém, a 

personalidade e as diferenças individuais cognitivas também desempenham um papel 

importante na sugestionabilidade infantil. Técnicas de memória e de entrevistas aumentam 

muito as chances de extrair elementos probatórios de crianças. 182  

Em razão disso, o momento em que as crianças são entrevistadas se torna um momento 

crucial na construção da prova testemunhal infantil. Os operadores do direito, além de muitas 

vezes não entender sobre as habilidades de memória das crianças, muitas vezes impõem 

requisitos de competência que não estão relacionados a suas habilidades de memória, como por 
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exemplo, as colocam para depor sem verificar se as crianças entendem o conceito de verdade 

ou mentira.183 

Em uma situação de entrevista, as crianças pequenas, entre os 2 e 3 anos de idade, cuja 

memória de longo prazo foi avaliada em vários estudos revisados, pode ter pouca capacidade 

para definir estes conceitos de forma adequada para o tribunal, ainda que tenha a capacidade de 

recordar acontecimentos.184 

Até os 5 anos de idade falam muito pouco quando são solicitadas a relatar livremente 

um determinado acontecimento, evidenciando especial dificuldade na identificação das origens 

de suas lembranças, uma vez que a capacidade de monitoramento da fonte encontra-se em 

desenvolvimento nessa fase. 185 

Crianças mais jovens apresentam uma relativa incapacidade de discriminar entre o a 

situação geral e os detalhes episódicos específicos. Porém, as crianças podem ser tão precisas 

quanto os adultos, quando são perguntadas de forma clara e sem pressão e em um ambiente 

agradável, que as deixe confortáveis. 

Quando as crianças são entrevistadas em um contexto amigável e estão clara e 

firmemente encorajadas a descrever suas experiências, eles fornecem informação rica e 

detalhada sobre os eventos abusivas, incluindo detalhes essenciais dos atos sexuais, em resposta 

às abertas. Por outro lado, entrevistadores intimidantes e inapropriado questionamento podem 

evocar negações ou divulgações falsas.186 

Além disso, quando a criança é capaz de fazer sozinha uma narrativa de experiência 

pessoal, ela fica livre para enfocar os aspectos realmente importantes das experiências, segundo 

sua própria perspectiva, e não amarrada a perguntas que seguem a perspectiva do adulto sobre 

os eventos.187 

Portanto, importa, sendo de extrema importância, realçar como fatores determinantes 

da qualidade do relato a forma como a criança é entrevistada, o ambiente em que ocorre ou o 

número de entrevistas realizadas. 
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Normalmente, em experimentos voltados para verificar a sugestionabilidade de 

crianças, estas experimentam um evento. Após, algumas das crianças são, então, questionadas 

por adultos que são instruídos a usar várias táticas sugestivas. Estas experiências mostram que 

crianças submetidas a entrevistadores tendenciosos ou táticas sugestivas muitas vezes fazem 

relatórios falsos que são consistentes com preconceitos e sugestões entrevistador, em vez de 

suas experiências reais.188  

Em um estudo realizado por Ceci, Leichtman e White, crianças de idade pré-escolar 

participaram de um jogo, sendo entrevistadas um mês depois por um técnico de serviço social 

treinado para tal. Em um momento prévio à entrevista, foi cedido um relatório do 

acontecimento, com informações corretas e incorretas, ao entrevistador. Sem que este tivesse 

conhecimento acerca da inexatidão de algumas informações, foi-lhe pedido que conduzisse as 

entrevistas às crianças de forma a determinar a sua memória sobre toques e contatos físicos 

ocorridos no evento. Quando o entrevistador recebeu informações verídicas, 93% dos 

acontecimentos foram corretamente relatados pelas crianças. Contudo, quando lhe foram 

cedidas informações falaciosas, 34% das crianças mais novas (3 e 4 anos) e 18% das crianças 

mais velhas (5 e 6 anos) confirmaram falsos acontecimentos que o técnico de serviço social 

acreditava terem ocorrido.189 Os resultados demonstraram que as informações fornecidas 

influenciaram a convicção inicial do entrevistador e, consequentemente, a dinâmica da 

entrevista. 

Indivíduos de todas as idades podem ser sugestionados. No entanto, as crianças, 

principalmente as crianças em período pré-escolar, são mais vulneráveis à sugestionabilidade, 

sobretudo quando são expostas a entrevistas sugestivas, tendem ser menos precisas, com maior 

propensão à sugestionabilidade.  

Em situações de entrevistas, as crianças mais novas necessitam de pistas específicas 

para conseguirem recordar detalhes sobre acontecimentos particulares, enquanto que nas 

crianças mais velhas a recordação é espontânea, sem necessidade de existência de pistas.190 

As perguntas sugestivas introduzem novas e falsas informações que não foram 

relatadas pelo entrevistado até aquele determinado momento. Existem vários tipos de questões 
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sugestivas, dependendo da sua estrutura e conteúdo: questões capciosas, questões afirmativas e 

questões com alternativas falsas. 

Entrevistas moldadas pelo entrevistador, fatores sociais, como figuras de autoridade, 

entrevistas repetitivas, perguntas sugestivas e de múltipla escolha, feedbacks após cada resposta 

dada, induções a estereótipos e pressão dos pares durante entrevistas, revelam diversas 

características que compõe as entrevistas sugestivas e sem técnicas adequadas aplicadas a 

particular situação de desenvolvimento da criança. 

A percepção de credibilidade e autoridade do entrevistador, por parte das crianças, 

parece influenciar a sua vulnerabilidade à sugestão. As crianças parecem ser sensíveis ao poder 

do entrevistador, sendo provável a sua concordância com a sua orientação implícita ou 

explícita.191 A literatura, revela que quando as crianças são submetidas à sugestão, seus 

relatórios podem refletir o viés e a sugestão do entrevistador, em vez de suas próprias 

experiências.192  

Melnyk, Crossman e Scullin listaram algumas variáveis como perguntas fechadas, 

repetição de perguntas e interrogatórios, induzimentos, estereótipos, bonecos e desenhos que 

criam uma atmosfera tendenciosa, além de outros fatores sociais e cognitivos como pressão, 

figura de autoridade, memórias, percepções fracas ou inexistentes.193 

Pode-se, portanto, considerar sugestiva várias entrevistas com perguntas repetitivas até 

que a criança forneça uma resposta que seja coerente com a sua hipótese, sobretudo, quando 

são crianças com menos de cinco anos de idade, as quais tendem mudar suas respostas mais 

facilmente, assim como suas memórias.194  

Entrevistas realizadas por adultos que de alguma forma significam figuras de 

autoridade para a criança. Entrevistadores tendenciosos não estão restritos a profissionais que 

entrevistam crianças; também pode-se incluir pais, professores e outras pessoas que tem contato 

e as questionam. Nos olhos de uma criança, mesmo um entrevistador que seja desconhecido, 
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mas que professa o conhecimento sobre a situação, é concedido status especial,195 sendo visto 

como uma figura de autoridade. 

Fatores sociais, como figuras de autoridade, interagem de formas importantes com a 

fragilidade da memória, podem ser instigados por diversas motivações, como de proteger um 

pai ou outro membro da família, o medo de punição pelos pais ou autoridades. O fator social, 

tem maior probabilidade de influenciar crianças mais jovens, que não tem certeza de suas 

memórias ou não tem certeza sobre o que as perguntas de um entrevistador representam ou 

significam (e, portanto, contam e relatam os fatos de acordo com o que percebem de adultos 

e/ou de outras figuras autoridade).196 

Em razão disso, Davis e Bottoms ressaltam, com base em evidências cientificas, que 

as crianças têm aumentada a sua capacidade de resistir a perguntas sugestivas e de aceitar 

informações falsas quando recebem adequado suporte social de um entrevistador, ou seja, 

quando estabelecem com este uma forma de comunicação segura que lhes proporcione bem-

estar. 197 

O impacto da figura de autoridade do entrevistador na sugestão em crianças, também, 

indica uma maior suscetibilidade à sugestão em crianças mais jovens, do que em relação às 

crianças mais velhas e aos adultos. Os pesquisadores a concluíram que a sugestionabilidade das 

crianças surge em parte do desejo de adaptar-se à expectativa de uma figura adulta de 

autoridade.198 

Pode-se ainda considerar uma entrevista sugestiva quando o entrevistador, quando 

consciente ou inconscientemente, molda a entrevista para obter declarações do entrevistado que 

são consistentes com suas crenças e preconceitos,199 além das hipóteses a respeito do evento 

investigado, que podem influenciar significativamente o comportamento da testemunha, 

podendo levar a distorções no depoimento.200 
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Entrevistas baseadas em feedback negativo (recusando-se em aceitar a resposta da 

criança) ou feedback positivo (elogiando quando a criança responde da forma esperada pelo 

entrevistador), também são altamente sugestivas, revelando uma grande diferença em relação 

às respostas fornecidas em entrevistas que não receberam feedbacks. 

Em um estudo realizado com crianças que durante a entrevista, as respostas que 

receberam um feedback positivo para seguir a liderança do entrevistador (por exemplo, 

“Ótimo”') e feedback negativo por não seguir a liderança (“Você não está fazendo bem”), 

assentiram a mais de 40% das perguntas enganosas. As crianças que foram feitas as mesmas 

perguntas sem feedback forneceram respostas imprecisas em apenas 14% das perguntas.201 

O ambiente emocional em torno da entrevista, como a indução de estereótipos202, ou 

seja, transmitindo através da entrevista características negativas de um suspeito (por exemplo, 

o entrevistador diz que o suspeito é uma pessoa má, que “faz coisas ruins”) ou ainda, entrevistas 

com pressão dos pares ou iguais, a qual consiste na estratégia de dizer a uma criança que outra 

criança já conversou com o entrevistador ou que outra criança forneceu informações 

especificas, e então, o entrevistador as repete, o que leva a criança ser sugestionada, relatando 

inverídico. 

O tipo de questões realizadas como abertas, repetidas, diretas, enganosas, escolha 

múltipla e sim/não parecem afetar as respostas dadas pelas crianças sobre acontecimentos que 

vivenciaram.203 Quando essas técnicas são repetidas através de entrevistas múltiplas, os relatos 

das crianças podem se tornar incertos.204 

 Perguntas enganosas de escolha forçada, pressupondo que o abuso ocorreu e 

sugerindo uma resposta (por exemplo, se o abuso ocorreu no quarto ou o banheiro) ou ainda, 

perguntas que levam a respostas de sim ou não também podem levar à sugestionabilidade, já 

que não abrem possibilidade para outros tipos de resposta (como por exemplo “eu não sei”), 
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não encorajam a descrição narrativa,205 além de revelar impressões e conjecturas do 

entrevistador.  

Essas estratégias podem ser problemáticas porque as respostas das crianças podem ser 

menos específicas e precisas do que quando são realizadas perguntas abertas, refletindo 

respostas consistentes com o que veem como a intenção do autor da pergunta, em vez de acordo 

com o seu conhecimento do evento.206 

Há estudos que indicam que as crianças por volta dos 3 anos de idade fornecem relatos 

mais curtos, com menos informação incluída (quando lhes é perguntado “o que aconteceu em 

determinado dia...”) do que em comparação com a pergunta mais geral (do tipo “o que é que 

normalmente acontece...”) para acontecimentos recorrentes.207   

Crianças muito jovens são capazes de fornecer a maioria das informações necessárias 

(como por exemplo, “Quem?”; “O quê?”; “Quando?”) em resposta a solicitações de recordação 

livre, reduzindo assim a dependência do mais arriscado e potencialmente contaminante, 

respostas de sim/não e perguntas de escolha forçada.208 

Além das perguntas e da forma como o entrevistador se porta, outros fatores exigem 

atenção. A utilização de recursos específicos, como a utilização de bonecos anatómicos, que 

com o objetivo de facilitar a recordação, poderão fomentar distorções mnésicas.209 

Os bonecos anatómicos, cujo corpo é genitalmente detalhado, são frequentemente 

utilizados como recurso na investigação do abuso sexual infantil, uma vez que alguns autores 

consideram que se usados de modo adequado, sem utilização de questões sugestivas, podem 

ser úteis na estimulação da recordação das crianças.210 

Bruck, Ceci, Francouer e Renick, em 1995, descobriram que, aproximadamente 40% 

das crianças entre 2 e 3 anos de idade que participaram de suas pesquisas, relataram falso toque 
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genital quando perguntadas de forma sugestiva com bonecos anatómicos (que tem os órgãos 

genitais), imediatamente após passarem por um exame médico que não incluiu exame genital.211 

A utilização de bonecos anatómicos, bem como de estratégias que estimulam a 

imaginação das crianças (jogos, desenhos, etc.), são também consideradas de natureza 

sugestiva, já que são passíveis de gerar experiências “artificialmente fabricadas”.212  

O desempenho da memória em crianças mais novas, sobretudo em idade pré-escolar 

apresentam maior suscetibilidade aos efeitos de interferências externas, aceitando a sugestão de 

uma falsa informação e, portanto, apresentando maior possibilidade de distorcer o seu relato. 

Brainerd e Mojardin investigaram o desempenho da memória em crianças com faixa etária entre 

6, 8 e 11 anos e concluíram que: 

 

Os resultados sugerem que as falsas memórias são mais estáveis com o passar 

do tempo, independentemente da faixa etária. Esse estudo levanta 

considerações importantes sobre o desempenho da memória em crianças estar 

associado à passagem do tempo. Esse achado foi denominado efeito de 

persistência das falsas memórias, por serem estas mais duradouras e mais 

consistentes do que as lembranças relativas a experiências reais.213 

 

Todavia, todos os grupos de idade são suscetíveis aos efeitos das mais variadas 

técnicas sugestivas, incluindo adultos, já que sua memória também é cheia de imperfeições e 

susceptibilidade a vários tipos de sugestões.214 Muitos pesquisadores examinaram os efeitos de 

diferentes estratégias de questionamento sobre a quantidade e a precisão das informações 

solicitadas a crianças de idades variadas215, todavia, algumas crianças mostram-se mais 

sugestionáveis do que outras com a mesma faixa etária e mesmo nível educacional.  

A inteligência está significativamente relacionada com a sugestionabilidade. O efeito 

da inteligência verbal na sugestionabilidade foi significante para crianças mais novas. Este 

efeito de interação pode estar relacionado com a capacidade verbal que é limitada e está em 
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desenvolvimento. Crianças pré-escolares com maior inteligência verbal são menos 

sugestionáveis do que aqueles com menor inteligência verbal.216 

Crianças com melhores capacidades de inteligência verbal e melhores habilidades 

linguísticas mostram-se menos propensas à sugestão do que crianças com habilidades mais 

precárias. Além disso, crianças com retardo mental, bem como crianças mais criativas, são mais 

sugestionáveis.217 

A idade da criança e a capacidade linguística são fatores que, segundo as pesquisas 

revisadas, influenciam diretamente a vulnerabilidade da memória. De um modo geral, crianças 

em idade escolar quando comparadas a pré-escolares, com boa capacidade intelectual irão 

produzir um testemunho mais rico em detalhes, contendo mais informações precisas, uma vez 

que estarão menos suscetíveis à interferência do entrevistador.218 

Os cuidados, quando se trata de entrevistar crianças, devem ser redobrados, sob pena 

de causar sérios danos à criança, além de violar a prova. Esses cuidados devem ser tomados em 

qualquer entrevista, não só naquelas inquirições formais (repartição policial ou em juízo).219 

Várias décadas de pesquisa têm estabelecido que as informações fornecidas pela 

criança são profundamente afetadas pela forma como são entrevistados.220 A complexidade da 

escuta de crianças vítimas de abuso sexual exige o uso de técnicas, especialmente de entrevista, 

e a necessária adaptação dos procedimentos e métodos empregados.221 

A memória das crianças é confiável, desde que sejam usados métodos adequados 

naquelas situações em que se deseja ter acesso às recordações sobre determinada situação.222 

                                                 
216  CHAE, Yoojin; CECI, Stephen J. Individual differences in children‟s recall and suggestibility: The effects of 

intelligence, temperament, and self-perceptions. Applied Cognitive Psychology, v. 19, p. 383-407, 2005, p. 

402. 
217  WELTER, Carmen Lisboa Weingartner; FEIX, Leandro da Fonte. Falsas memórias, sugestionabilidade e 

testemunho infantil. In: STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias: fundamentos científicos e suas 

aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 172. 
218  STEIN, Lilian Milnitsky; PERGHER, Giovanni Kuckartz; FEIX, Leandro da Fonte. Desafios da oitiva de 

crianças no âmbito forense. Brasília-DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República/Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente Programa Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil. 

Projeto Culturas e Práticas não Revitimizantes: Reflexão e Socialização de Metodologias Alternativas para 

Inquirir Crianças e Adolescentes em Processos Judiciais, 2009, p. 23. 
219  PISA, Osnilda; STEIN, Lilian. Milnitsky. Abuso sexual infantil e a palavra da criança: pesquisa científica e a 

intervenção legal. Revista dos Tribunais: RT, v. 96, n. 857, p. 456-477, mar. 2007, p. 472. 
220 BROWN, Deirdre A. et al. The NICHD investigative interview protocol: an analogue study. Journal of 

Experimental Psychology: Applied, v. 19, n. 4, p. 367, 2013, p. 367. 
221  ELOY, Consuelo Biacchi. Psicologia e Direito: representações judiciais nos casos de abuso sexual na infância. 

2012. 169 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, 

Assis, 2012, p. 54. 
222  BARBOSA, Marcio Englert; ÁVILA Luciana Moreira; FEIX, Leandro da Fonte; GRASSI-OLIVEIRA, 

Rodrigo. Falsas memórias e diferenças individuais. In: STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias: 

fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artes médicas, 2010, p. 138. 



63 

 

 

Quando desprezadas, colocam em risco a memória e todo o relato daquele que depõe. Por 

consequência, a distorção da memória poderá ter sérias implicações legais, quando o evento 

vivenciado ou testemunhado caracterizar uma infração penal, porque a credibilidade da criança 

não implica na confiabilidade (exatidão) de seu relato.223 

Essas distorções colocam em risco construção e acurácia de toda a prova testemunhal 

infantil, tornando-se essencial a oitiva de crianças e adolescentes através do intermédio de 

profissionais qualificados, com o uso de técnicas cognitivas não indutivas. 

 

3.4 FALSAS MEMÓRIAS 

 

Como analisado anteriormente, nas situações que envolvem abuso sexual, em razão de 

poucas ou da total ausência de evidências materiais, a prova testemunhal acaba sendo a prova 

mais robusta utilizada. Assim sendo, olhando por este viés, a prova que a justiça dispõe, 

portanto, é a memória, ou seja, as lembranças armazenadas pela testemunha, colhidas através 

de seus depoimentos, sobre os fatos. 

Em razão da colheita da prova, por muitas vezes acontecer anos após o crime, o 

conteúdo probatório colhido pode estar recheado de contradições, uma vez que as normas 

consagradas nos Códigos não levam em conta os efeitos distratores do testemunho, ou seja, 

relatividade do percebido, curva de esquecimento, pseudorrecordações, sugestionabilidade, 

etc., residindo neste fato alguns dos pontos críticos sobre a prova testemunhal infantil. 

Não bastasse esta repetição de entrevistas, também pode haver a intervenção dos meios 

de comunicação, que entrevistam vítimas, acusados e testemunhas, correndo o risco de ampliar 

possíveis distorções. Além de reproduzir a revitimização, a repetição de entrevistas, como 

demonstram as pesquisas científicas, poderá fragilizar a confiabilidade da declaração da vítima 

como prova no processo criminal.224 

O ponto nevrálgico em relação à questão da memória e o papel da testemunha infantil 

no processo penal está relacionado ao fenômeno das falsas memórias. As falsas memórias 

referem-se a uma gama de fenômenos que têm sido observados tanto em pesquisas 

experimentais, não apenas no âmbito da psicoterapia, como também na área jurídica e em outras 
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situações do cotidiano. Consistem em recordações de situações que na verdade nunca 

ocorreram.225  

As falsas memórias são frutos do funcionamento normal, não patológico, de nossa 

memória.226 As falsas memórias não devem ser confundidas com o falso testemunho. No falso 

testemunho, quem depõe conta uma mentira a fim de enganar o juízo; já nas falsas memórias, 

a testemunha acredita piamente que aquele fato ocorreu, representando a verdade para aquele 

indivíduo. 

Os primeiros experimentos demonstrando a ilusão ou a falsificação da memória foram 

conduzidas por Alfred Binet em 1900, na França e por Stern em 1910 na Alemanha. Os estudos 

científicos na área de falsas memórias foram influenciados e incentivados a partir de questões 

relacionadas às habilidades de crianças e adultos em relatar fidedignamente os fatos vividos, 

tanto nos casos de abuso sexual, quanto nos de contravenções penais.227 

Esses estudos têm evoluído consideravelmente, principalmente a partir da década de 

1970.228 Não há dúvidas sobre o fenômeno das falsas memórias, porém, a dificuldade ainda 

reside em explicar como ocorre na mente humana e como diferir entre uma memória verdadeira 

e uma memória falsa. Para o nosso conhecimento, ninguém desenvolveu um processo 

neurofisiológico que pode ser usado para prever se uma única memória é verdadeira ou falsa.229 

Como vimos anteriormente, a memória é frágil. Podemos esquecer completamente um 

evento que vivenciamos ou recordá-lo de forma imprecisa ou errônea. Ao vivenciar um fato, 

ocorrem processos mnemônicos, dando origem a diversos tipos de memórias. A memória de 

essência armazena informações que representam o significado da experiência vivida como um 

todo. A memória literal, pelo contrário, codifica as informações precisamente, com detalhes, 

dando origem à memória episódica, responsável por estruturar o testemunho ou um 

reconhecimento. Em razão disso, é mais suscetível ao esquecimento e a sugestão.  

Estudos apontam que esses processos psicológicos e comportamentais são produtos de 

atividades de redes neurais amplamente distribuídas, resultantes de organizações mais 
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complexas e diversificadas, ou seja, a combinação de diferentes componentes neurais produz 

diferentes processos psicológicos. Para exemplificar, podemos fazer uma analogia com o 

brinquedo Lego. Nesse brinquedo há várias peças que são fixas (blocos), assim diferentes peças 

e configurações desses blocos seriam os diferentes processos psicológicos. 230 

Para lembrarmos um fato, dependemos da memória de longo prazo denominada 

memória episódica, responsável por nos fazer lembrar dados sobre eventos, locais, rostos. 

Durante o processo de codificação e recuperação de eventos específicos que precisam ser 

lembrados, em razão do seu armazenamento de forma fragmentada, a lembrança jamais se 

formará da forma exata como ocorreu durante o evento original.  

De acordo com os estudos apresentados, conclui-se que a atividade cerebral durante o 

processo de codificação pode ser determinante na produção de falsas memórias. Os resultados 

indicam que as falsas memórias podem ser o resultado de um processamento mais elaborativo 

durante a codificação de eventos quando comparados com memórias verdadeiras. A partir 

desses estudos de neurociência, conclui-se que indivíduos que formam falsas memórias, há uma 

diminuição da atividade em áreas pré-frontais do cérebro. 231 

Há duas formas básicas de distorção da memória episódica: o esquecimento e as falsas 

memórias, que se resume simplesmente na tendência para relatar eventos do dia-a-dia, como 

sendo parte de alguma experiência vivida, mas que na realidade, na experiência original, aquele 

evento não fazia parte.232  

Estudos realizados por Loftus e Binet, por exemplo apresentaram deliberadamente 

uma informação falsa, após a apresentação do evento original. Estudos como esses levam à 

conclusão que a memória pode sofrer distorções, tanto fruto de processos internos quanto 

externos. Assim, as falsas memórias passaram a ser classificadas conforme a origem do 

processo de falsificação da memória, sendo denominadas espontâneas e sugeridas. 233 Esses 

estudos foram realizados buscando o máximo de controle sobre o ambiente e sobre o material 

apresentado, em laboratórios, chamados de Procedimento de Palavras Associadas, DRM, etc. 

                                                 
230  GRASSI-OLIVEIRA, Rodrigo; ROHENKOHL, Gustavo. Neurociência Cognitiva das Falsas Memórias. In: 

STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e 

jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 70. 
231  Ibid., p. 74. 
232  HOLLIDAY, Robyn E; BRAINERD, Charles J.; REYNA, Valerie F. Developmental reversals in false 

memory: Now you see them, now you don’t!. Developmental Psychology, v. 47, n. 2, p.442-449, 2011, p. 

442. 
233  NEUFELD, Carmem Beatriz; BRUST, Priscila Goergen; STEIN, Lilian Milnitsky. Compreendendo o 

fenômeno das falsas memórias. In: STEIN, Lilian Milnitsky (Org.). Falsas memórias: fundamentos científicos 

e suas aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 25. 



66 

 

 

Estudos de memórias episódicas, autobiográficas e diárias revelaram que um número 

surpreendente de “memórias” da vida real é falso, no sentido de que elas nunca foram vividas.234 

Podem surgir a partir de fontes endógenas, produzidas de forma espontânea (autossugestão), 

como resultado de um esforço natural para recolher o significado das experiências, ou em razão 

de uma série de procedimentos e influências exógenas (sugestão externa).235 

A autossugestão ou espontânea, faz parte do funcionamento normal da memória, em 

que há distorção da memória de maneira endógena, através da autossugestão. Para exemplificar, 

em uma situação cotidiana, durante um passeio no shopping, ao olhar uma saia azul na vitrine 

e depois, ao tentar recuperar aquela memória, tem certeza de que a saia era branca. 

Uma explicação para esse fenômeno, é que a autossugestão acontece quando o 

indivíduo lembra tão somente do significado, da essência do fato ocorrido, ou seja, o indivíduo 

recupera apenas a memória de essência, uma vez que a memória literal não está mais acessível, 

julgando lembrar da segunda informação devido à similaridade de significado com o evento 

realmente vivido.236 

Muitas vezes as falsas memórias espontâneas não geram maiores consequências em 

nossa vida cotidiana. Porém, em situações onde a lembrança é essencial, como em depoimentos 

de vítimas ou testemunhas em processos judiciais, o relato que não corresponde com a 

realidade, coloca em risco toda a prova testemunhal. 

Além das falsas memórias espontâneas, surge frequentemente em contexto forense um 

dos fenómenos mais comprometedores da precisão da memória: a sugestionabilidade,237 

formadas a partir de acontecimentos passados na vida de uma pessoa, quando sugeridas por 

alguém de extensa familiaridade ou não com o indivíduo.238  

Podem ser formadas, por exemplo, através da visualização de fotografias, ou afirmação 

de determinado episódio por alguém da família; pode ser importado de um contexto, como 

quando os eventos de um filme são lembrados se o indivíduo realmente tivesse vivido), ou, 

através da dedução. Em suma, é a incorporação de uma informação, afetando a memória. A fim 
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de ilustrar como podem ser criadas as falsas memórias, uma situação é citada por Neufeld, Brust 

e Stein: 

 

Uma jovem americana que perde sua mãe afogada na piscina de casa aos 14 

anos. Passados 30 anos, um tio comenta, em uma reunião de família, que a 

jovem foi a primeira a encontrar a mãe boiando na piscina. A partir deste 

momento, ela passa a lembrar vividamente da impactante cena que teria 

presenciado. Alguns dias depois, ela recebe um telefonema do irmão, 

desculpando-se pelo tio, informando que ele havia se confundido e que, na 

realidade, que encontrou a mãe na piscina fora sua tia. A jovem em questão é 

hoje uma renomada pesquisadora na área de falsas memórias, chamada 

Elizabeth Loftus.239 

 

Dentro de um contexto de relação interpessoal, a sugestionabilidade seria a aceitação 

de mensagens que lhe são comunicadas durante uma situação, que pode ou não ser de entrevista, 

e como consequência alteram seu comportamento e/ou resposta. O efeito da sugestionabilidade, 

portanto, pode ser definido como uma aceitação e subsequente incorporação na memória de 

falsa informação posterior à ocorrência do evento original.240 

Assim, as falsas memórias referem-se a uma gama de fenômenos que têm sido 

observados tanto em pesquisas experimentais, não apenas no âmbito da psicoterapia, como 

também na área jurídica, bem como em outras situações do cotidiano,241 implantadas ou 

sugestionadas, a partir de sugestões externas, de forma acidental ou deliberada.242  

As pesquisas experimentais são construídas essencialmente por três fases iguais e 

igualmente importantes: a fase de estudo, na qual o material alvo é apresentado pelo 

participante; o intervalo para retenção ou armazenamento da informação; e a fase de teste, na 

qual a informação estudada deve ser recuperada. As falsas memórias espontâneas ocorrem de 

maneira interna à pessoa, por meio da autossugestão, e as sugeridas são produzidas quando uma 

informação falsa é acrescentada ao procedimento, levando o participante a acreditar que a falsa 

informação estava presente no material-alvo. 243 
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A Falsa memória espontânea ocorre quando o participante lembra de ter escutado uma 

palavra que não foi apresentada. Aqui no Brasil, esse estudo experimental foi realizado pela 

pesquisadora Lilian Stein, através do procedimento de palavras associadas (paradigma DRM). 

Já o estudo das falsas memórias sugeridas pode ser ilustrado pelo Procedimento de Sugestão de 

Falsa Informação: 

 

Na fase de estudo os participantes assistem a uma sequência de slides sobre 

um acidente de carro ocorrido devido ao avanço inapropriado de um dos 

motoristas ante uma placa de “parada obrigatória”. Para observar o efeito da 

sugestão de falsa informação na memória, durante o intervalo de retenção da 

informação o experimentador faz algumas perguntas a respeito da história para 

o participante, introduzindo informações falsas que não estavam presentes na 

história original (sugerindo a placa de “dê preferência” ao invés da de “pare”). 

Na fase de testes os participantes são instruídos a responder com base na 

história apresentada no estudo. Os resultados revelam que muitos 

participantes respondem de acordo com a sugestão, lembrando efetivamente 

ter visto, na fase de estudo, a placa de “dê preferência” (FM sugerida) e não a 

placa de “parada obrigatória” (memoria verdadeira). 244  

 

Porém, os fatores explicados pelas pesquisas básicas raramente ocorrem na prática de 

forma isolada.245 A partir das dificuldades de aplicação dos resultados na prática, alguns 

pesquisadores passaram a estudar situações reais, solicitando aos participantes que lembrassem 

informações autobiográficas, ou seja, eventos relacionados à sua própria experiência de vida 

(pesquisa denominada naturalista ou ecológica).  

O estudo naturalístico, apesar de estudarem situações reais, extraídas de fontes 

autobiográficas, podem resultar em uma série de implicações, tais como o pesquisador não ter 

certeza da veracidade dos fatos recuperados, pois não haver registro daquela lembrança, bem 

como, não estava presente quando da vivência desse evento original. Neste contexto, para 

explicar como as falsas memorias ocorrem, há várias teorias que tentam explicar tal fenômeno. 

  

3.4.1 Teorias explicativas das Falsas Memórias  

 

Atualmente existem três teorias que tentam explicar os mecanismos por meio das quais 

as variáveis dão origem às falsas memórias, sendo que cada uma se baseia em diferentes 
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processos. A teoria do Paradigma Construtivista compreende a memória como um sistema 

unitário por meio de duas abordagens explicativas: construtivista e dos esquemas. 

O paradigma construtivista concebe a memória como um sistema que vai sendo 

construído a partir da interpretação pessoal dos eventos. Desta forma, a memória resultante 

deste processo seria aquilo que as pessoas entendem sobre experiência e seu significado, 

reestruturando-a de forma coerente com o que interpretou, sendo cada informação 

compreendida e reescrita com base em experiências prévias. 

De acordo com o paradigma construtivista, a memória constitui-se como um sistema 

unitário, construído a partir da interpretação que se faz dos eventos vividos. Deste modo, a 

memória parte da construção feita a partir da compreensão de determinada experiência, ou do 

seu significado, com base em experiências prévias e não da experiência em si.246 Para essa 

teoria, o indivíduo incorpora na memória a compreensão de novas informações extraindo o seu 

significado e reestruturando-as de forma coerente com seu entendimento.  

Na tentativa constante de entender o que é visto, ouvido e sentido, nós reconstruímos 

o significado das nossas vivências. A memória, portanto, passa a ser uma única interpretação 

da experiência vivida, reunindo informações que realmente estavam presentes no evento 

original e interpretações feitas a partir deles. A construção de uma única memória é o 

fundamento da Teoria Construtivista. Esta teoria recebeu uma série de críticas em função de 

sua concepção de que somente o significado de uma experiência seria armazenado na memória, 

e as informações específicas dessa experiência não seriam memorizadas.247  

A teoria dos esquemas partilha os pressupostos da teoria supracitada, contudo, 

preconiza que a memória é construída com base em esquemas mentais, reunindo conceitos 

sobre o que esperar em cada situação. Segundo esta teoria, as memórias falsas surgem devido 

a um processo de construção: as informações novas vão sendo interpretadas à luz dos esquemas 

já existentes.248 
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A principal crítica se refere à concepção unitária da memória, ou seja, tanto as 

informações verdadeiras como as falsas têm uma base representativa e, portanto, seriam 

armazenadas e recuperadas como uma única informação.249 

Segundo a Teoria do Monitoramento da Fonte, a tarefa primeira para alguém relembrar 

um evento é o monitoramento da fonte, ou seja, de onde veio determinada informação. Este é, 

portanto, um conjunto de processos cognitivos envolvidos na atribuição sobre a origem das 

experiências mentais, ou seja, discriminar se uma informação provém de sonhos, experiências 

reais ou imaginadas.250 

Essa teoria enfatiza o julgamento da fonte de informação de uma memória e baseia-se 

em erros no monitoramento ou quando são realizadas atribuições equivocadas de fontes que 

podem ser resultado da interferência de pensamentos, imagens ou sentimentos que são 

erroneamente atribuídos à experiência original. 251  

Ao tentar lembrar um evento, pode haver uma atribuição errada da fonte, fazendo com 

que a pessoa se recorde de fatos, de forma vívida e com ricos detalhes, mas que na realidade 

nunca ocorreram. De acordo com essa teoria, as falsas memórias não seriam resultado de 

distorções da memória, mas sim erros de atribuição da fonte de informação, ao atribuirmos 

imagens, sentimentos e detalhes de uma fonte, erroneamente em outra fonte. 

O monitoramento da fonte é resultado de um processo complexo, por isso o 

desenvolvimento do monitoramento da fonte das crianças é mais gradual. Tal como acontece 

com as habilidades cognitivas dos adultos, a precisão de monitoramento de fonte infantil é 

sensível, aumentando com o desenvolvimento da idade.252 

A principal crítica encontra-se na limitação do fato que a falsificação da lembrança 

ocorreria somente para informação sobre a fonte.253 Outra crítica está relacionada à concepção 

da memória como dependente da fonte, já que respostas a respeito da fonte real ou imaginação 

da informação estão associadas a um único julgamento de memória.254  

A terceira e a mais utilizada, é a Teoria do Traço Difuso e busca responder as críticas 

das teorias anteriores. Considera a memória como sendo constituída por dois sistemas 
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independentes de armazenamento e recuperação de informação, ao invés de um sistema 

unitário: a memória de essência (gist) ou específica, que registra o significado geral da 

experiência e a memória literal, que armazena os detalhes específicos da experiência. 

Essa teoria propõe que a memória é composta por dois sistemas distintos – a memória 

de essência (gist) e a memória literal (verbal). A memória da essência armazenaria o significado 

do evento ocorrido, enquanto a memória literal armazenaria a lembrança dos aspectos 

específicos do evento.255 Memória verbal é a memória específica, por exemplo, representações 

de memória de palavras exatas, números e imagens, como um rosto. A memória de essência 

(gist) é memória que armazena a “substância” da informação, independentemente das palavras 

exatas, números ou imagens. Assim, essência é uma representação simbólica, mental do 

estímulo que captura.256 

A memória específica é vasta e armazena somente as informações que representam o 

significado da experiência como um todo, enquanto que, a memória literal constitui a 

codificação das informações de forma precisa, de modo que os detalhes sejam armazenados de 

forma episódica, sendo, contudo, mais suscetível ao esquecimento e à interferência, se 

comparada à memória de essência.257  

Nesta senda, a informação (por exemplo eventos testemunhados) é armazenada 

separadamente em dois traços de memória independentes, textualmente - representações da 

forma e de detalhes específicos (por exemplo, comeram panquecas) e representações de 

essência - significado, interpretação e elaboração de uma experiência (por exemplo, tomou café 

da manhã).258 Ou seja, durante um depoimento judicial, as memórias textuais identificam (por 

exemplo, “sim, esse é o rosto que eu vi” ou “não, este não é a pessoa que eu vi”), enquanto as 

memórias essência vão refletir um entendimento, uma concepção (por exemplo: sim, ele estava 

carregando uma chave de fenda). 

Assim também ocorre com as crianças: armazenam representações dissociadas da 

forma exata de suas experiências (traços textuais: “bebeu um refrigerante”, “comeu um 
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hambúrguer”) e sua compreensão do significado dessas experiências (vestígios de essência: “fui 

a um jogo de beisebol”). Portanto, a memória dessas experiências são misturas das 

representações textuais e de processamento de essência259 e o armazenamento e a recuperação 

das duas memórias são dissociados.260  

A memória das crianças mais jovens é codificada de forma literal, razão pela qual seria 

mais suscetível ao esquecimento.261 Para a teoria, as crianças extraem representações separadas 

literais e da síntese da experiência (ou seja, estas representações não são semanticamente 

integradas) que, ao longo do tempo podem se tornar inacessíveis.262 

O foco dos erros de origem das crianças encontra-se no armazenamento e recuperação 

do traço de memória. As crianças perdem informações literais mais rapidamente do que as 

crianças mais velhas e adultos, porque as representações literais nas crianças são mais 

suscetíveis à interferência do que as representações de processamento de essência.263 

Em razão desses processos independentes da memória verbal e de essência, ocorrem 

implicações no testemunho ocular.264 A sugestão externa, fortalece os traços da memória de 

essência, a qual fornecerá relatórios falsos265, ou seja, as falsas memórias.  

Essa teoria e suas pesquisas sugerem que as memórias textuais desaparecem 

rapidamente após experiências e eventos, mas as memórias de essência são mais estáveis ao 

longo do tempo. A recuperação de memórias textuais produz um julgamento de identidade ou 

não-identidade e as memórias essência geralmente produzem um julgamento.266 

Trata-se da teoria mais complexa. Entretanto não deixa de ser alvo de críticas por parte 

da doutrina especializada, uma vez que não explica os erros de julgamento da fonte de 

experiências diferentes (explica apenas em experiência que são idênticas), bem como por 

dividir a memória em traços.267 Assim, apesar dessas teorias que tentam explicar as falsas 
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memórias, nenhuma explica com exatidão esse fenômeno. Vários estudos continuam sendo 

realizados, no intuito de observar diversos outros fatores que também podem influenciar na 

formação de falsas memórias.  

As falsas memórias são agravadas pelas diferenças individuais na cognição, na 

personalidade e por fatores sociais. Para evitar tais efeitos, os entrevistadores não devem 

incentivar as crianças a considerar, imaginar, ou interpretar versões alternativas de eventos, 

especialmente com questões específicas ao invés de usarem a técnica de recordação livre.268 

Crianças com baixo QI, que são submetidas em condições de pressão social, acabam 

reduzindo a recuperação integral dos fatos reais, quando interrogados com sugestões diretas, 

são mais propensos a fazer relatórios falsos. Infelizmente, a maioria dos casos legais não 

combinam todos esses fatores de risco.269 

Há ainda uma forte relação entre a memória e a emoção. Estudos mais recentes vêm 

indicando que, especialmente em se tratando de eventos emocionais, o aumento no índice de 

memórias verdadeiras pode vir acompanhado por um aumento do índice de falsas memórias. A 

introdução da emoção na investigação sobre a falsa memória é o reconhecimento de que ela é 

um componente essencial da experiência humana em geral e da memória em particular.270 

Esses são apenas alguns exemplos de variáveis que contribuem para a distorção de 

memórias emocionais. Estudos demostram que esse tipo de distorção é possível acontecer não 

apenas em eventos negativos ou ainda em casos de abusos sexuais, mas também em eventos 

positivos, como a memória em que seu time ganhou o campeonato nacional. 271  Infelizmente, 

nenhuma abordagem atualmente pode avaliar se uma memória particular é verdadeira ou falsa. 

Mas como descobrir um mentiroso que não sabe que está mentindo? Se alguém 

acredita sinceramente que comeu uma grande aranha quando era criança, mas na realidade não 

comeu, como detectar? A simples mas insatisfatória resposta é que não podemos determinar 

isso com certeza. Podemos examinar o conteúdo de seu relatório de memória em busca de 

pistas se esse evento ocorreu. Podemos adotar medidas com técnicas psicológicas para 

determinar a probabilidade de acontecimentos daquele evento.272  
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De uma perspectiva prática, falsas memórias são uma ameaça para a validade do 

testemunho ocular, uma fonte enganosa da informação autobiográfica.273 Os tribunais têm 

tomado conhecimento de pesquisas inovadoras sobre falsa memória em crianças e adultos, 

sendo rotineiramente aplicadas a casos reais. A contribuição da ciência psicológica não foi 

periférica. Pelo contrário, a investigação mudou os resultados de casos importantes envolvendo 

longas penas de prisão e rotulagem na vida de indivíduos acusados de abusos sexuais.274 

Devido a elevada sugestionabilidade das crianças, o seu testemunho é considerado 

particularmente sensível às distorções mnésicas.275 Loftus relata alguns exemplos de casos de 

recuperação de recordações de abusos infantis. Nesses casos, os acusados de abusos foram 

julgados e condenados, no entanto, posteriormente, outras evidências apontam que as acusações 

eram baseadas em falsas recordações.276 

Quando falamos de falsas memórias esquecemos que no abuso sexual o que devemos 

procurar no abusado não é a memória explícita e declarativa, onde está incluída a memória do 

episódio (episódicas). O ponto nevrálgico e revelador é a memória procedural ou implícita. Este 

domínio da memória não necessita nem envolve atenção focal, que fica muito comprometida 

no momento do trauma. Essa é a memória que demonstrará se o abuso ocorreu através dos 

sintomas e da nova estrutura da mente da criança-vítima. 277 

Em suma, as falsas memórias não são mentiras ou fantasias das pessoas, já que esta 

realmente acredita que viveu aquele fato, que aquela memória é verdadeira. Para o Processo 

Penal não se pode ignorar, portanto, que a memória da vítima e/ou testemunha é a fonte 

primordial para o esclarecimento do delito e formação do magistrado, sendo inegável o 

reconhecimento dos reflexos das falsas memórias.278  

Portanto, a mesma memória que é responsável pela nossa qualidade de vida, uma vez 

que é a partir dela que nos constituímos como indivíduos, sabemos nossa história, 
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reconhecemos nossos amigos, apresenta erros e distorções que podem mudar o curso de nossas 

ações e reações e, até mesmo, ter implicações sobre a vida de outras pessoas.279  

Assim, verifica-se que infantes vítimas de abuso sexual, além da situação de abuso, 

passam por diversas outras situações e eventos relacionados, sendo expostos a outras fontes de 

informação. Como exemplo, pode-se citar discussões posteriores, contatos com os pais e a 

família, psicólogos, assistentes sociais, entre outros, que podem comprometer a confiabilidade 

de seu depoimento. 

Ao que se refere oitiva da criança, é importante especial atenção aos procedimentos 

judiciais: a constatação do envolvimento de fatores cognitivos (codificação, armazenamento e 

recuperação da memória) e sociais (obediência às figuras de autoridade ou pressão de iguais); 

os perigos da repetição de perguntas e entrevistas, a recordação livre que produz menos erros 

do que a inquirição com perguntas com respostas sim/não, a dificuldade de distinguir fantasia 

e realidade e a sugestionabilidade.280 

Deve-se, portanto, o juiz e todos os envolvidos no processo, agir com cautela na 

apuração dos fatos, empregar técnicas de entrevista, para não se correr o risco de adotar um viés 

confirmatório, colocando em risco a memória, sugestionando e testemunha. Essa oitiva deverá 

ser realizada a partir de técnicas de entrevistas baseadas em conhecimento científico acerca do 

funcionamento da memória, para que seja possível extrair da criança o verdadeiro relato sobre 

os fatos que permeiam o suposto abuso. 
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4 VÍTIMA INFANTO-JUVENIL E O DEPOIMENTO ESPECIAL 

 

 

Inicialmente, iremos realizar uma breve análise do estudo da Vitimologia ao longo da 

história e, após, abordar a evolução do estudo da criança e os processos de vitimização. 

Importante percorrer esta trilha histórica para a compreensão dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Após, iremos abordar os processos de vitimização, ou seja, a vitimização primária, 

decorrente do abuso sexual sofrido e a vitimização secundária, que decorre dos danos causados 

pelo próprio aparato estatal ao investigar e processar o crime.  

O longo caminho que a criança percorre desde a revelação do abuso até chegar ao 

Poder Judiciário, somando-se as diversas vezes em que é ouvida, resultando na responsabilidade 

da carga probatória concentrar-se em seu depoimento, exige técnicas adequadas para sua oitiva. 

Desta forma, discutiremos as técnicas de entrevista voltadas ao menor, como a entrevista 

cognitiva, o protocolo NICDH, e o Depoimento Especial, adotado pelo nosso país.  

 

4.1 VÍTIMA COMO OBJETO DA CRIMINOLOGIA E VITIMOLOGIA AO LONGO DA 

HISTÓRIA 

 

Se revela necessário entender o processo histórico da construção desses direitos, o 

estudo das condições, dos meios e situações que fundaram a construção dos direitos civis e 

políticos cunhados pelo ideário liberal, perpassando pela criminologia, vitimologia e 

historicidade dos direitos das crianças até chegar aos dias atuais. 

Norberto Bobbio apontava que os direitos do homem são direitos históricos, nascidos 

em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes, nascidos de modo gradual e não todos de uma vez.281 

Historicamente, a trajetória da infância ao longo dos séculos passou por grandes 

desafios e modificações, retratando como a criança foi negligenciada e oprimida até que fosse 

considerada “sujeito de direitos”. Nem sempre tivemos a concepção da criança e seus direitos 

como atualmente entendemos. 

A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do 

crime, pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo, que reúne 
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informação válida, confiável e contrastada sobre um problema criminal, que é obtida graças a 

um método (empírico) que se baseia na análise e observação da realidade.282 

A vitimologia, ramo da criminologia, busca indicar o posicionamento biopsicossocial 

da vítima diante do drama criminal, fazendo-o inclusive sob os ângulos do Direito Penal, da 

Psicologia e da Psiquiatria.283 Estuda a personalidade das vítimas de crimes e seu estatuto 

psicossocial, sob um amplo e integral aspecto, de acordo com o enfoque social, econômico, 

jurídico e psicológico. 

Desde a Escola Clássica, impulsionada por Becaria e Feuerbach, à Escola Eclética de 

Impalomeni e Alimena, passando antes pela Escola Positiva de Lombroso, Ferri e Garófalo, o 

Direito Penal, que é um direito punitivo sancionador, praticamente teve como meta a tríade 

delito-delinquente-pena,284 relegando a vítima a uma posição de marginal, ao âmbito da 

previsão social,285 passando a ser elemento quase totalmente esquecido na etiologia do crime.286 

A vitimologia impulsionou durante os últimos anos um processo de revisão científica 

do “papel” da vítima no fenômeno delitivo, sua redefinição à luz dos acontecimentos empíricos 

atuais e da experiência acumulada. Protagonismo, neutralização e redescobrimento são, pois, 

três fases que poderiam refletir o status da vítima do delito ao longo da história.287 

Em tempos remotos, no sistema privatista da Antiguidade, a vítima ou seus parentes 

(nos casos em que ocorria a morte do ofendido), possuíam uma postura ativa frente à ofensa 

sofrida, visando, sobretudo, a retomada da harmonia comunitária,288 no que poderia ser 

considerado a administração da justiça criminal, uma vez que, no momento de se fazer justiça, 

a vítima era quem determinava a reação reivindicatória em relação ao autor da infração.289 

O protagonismo da vítima, ou a chamada “the golden age of the victim”290, 

compreende um período histórico que se iniciou nos primórdios da humanidade e estendeu-se 

até a Idade Média. A represália ao mal sofrido, aplicada pela vítima, significava em verdadeira 
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vingança de sangue e era estimulada pelo grupo, como forma de controle social, visando a 

sobrevivência do grupo e a manutenção e estruturação do poder.  

Após o protagonismo da vítima, em meados do século XII, houve a sua neutralização, 

período histórico em que o Estado assume o controle e o exercício da persecução penal. Após, 

a vítima passa a ter um papel secundário.291  

Considerado como uma das conquistas do Iluminismo, a “neutralização” da figura da 

vítima e a assunção do Estado assumindo o monopólio do jus puniendi e adquirindo a 

prerrogativa legítima de instrumentalizar a pacificação social, por intermédio de seu aparato 

técnico-burocrático, de modo a censurar aqueles que transgredissem os precedidos 

normativos.292  

Esse período foi compreendido como idade das trevas (the dark age)293 para a 

vitimologia. Segundo Ferrajoli, houve a transição da relação bilateral ofendido/ofensor, para 

uma relação trilateral ofendido/ofensor/autoridade judiciaria imparcial, a qual marcou o 

nascimento do Direito Penal: 

 

A história do direito penal e da pena corresponde a uma longa luta contra a 

vingança. O primeiro passo dessa história ocorreu quando a vingança foi 

disciplinada como direito-dever privado a pesar sobre o ofendido e seu grupo 

de parentes, segundo os princípios da vingança de sangue e da regra do talião. 

O segundo passo, muito mais decisivo, aconteceu quando produziu-se uma 

dissociação entre juiz e parte lesada, e a justiça privada – as vinganças, os 

duelos, os linchamentos, as execuções sumárias, os ajustamentos de contas – 

foi não apenas deixada sem tutela, mas vetada. O direito penal nasce, 

precisamente, neste momento, quando a relação bilateral ofendido/ofensor é 

substituída por uma relação trilateral, que coloca em posição imparcial uma 

autoridade judiciária.294 

 

O ofendido acabou se tornando um mero “objeto” (coisificação), o agente passivo, 

ou simples meio de prova para se alcançar o autor do delito. A ofensa não era dirigida à vítima, 

mas sim ao Estado, que enxergava o delito como um desafio a sua própria autoridade.  
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Este “esquecimento” perdurou por aproximadamente três séculos, até que a 

humanidade se deparou com o Holocausto, a partir do qual operou-se uma reavaliação da 

importância dos direitos humanos.295 

A fase da vítima redescoberta, ou movimento vitimológico dentro da linha evolutiva 

da ciência vitimológica, teve seu início com o fim da II Guerra Mundial.296 É a construção de 

uma política criminal de (re)valorização da vítima, que encontra ampla aceitação em nível 

mundial.297  

O legislador confere à vítima um papel novo, de macrovitimização decorrente das 

atrocidades do holocausto. Com o despertar do interesse à vítima, finalmente nasce a 

Vitimologia como disciplina e ciência a ser estudada.298 

As perspectivas criminológicas que surgiram na década de sessenta e setenta deram 

um impulso a essa preocupação com a vítima.299 O redescobrimento da vítima merece uma 

análise cautelosa, isenta de interpretações anacrônicas, de uma leitura antigarantidora 

(antigarantista) ou de um indevido caráter mercantil de suas expectativas.300  

Assim, o redescobrimento da vítima resultou em um fenômeno do pós II Guerra 

Mundial, como uma resposta ética e social ao fenômeno multitudinário da macrovitimização, 

que atingiu especialmente grupos vulneráveis. Insere-se nesses grupos vulneráveis as crianças 

e como foram tratadas ao longo da história.   

 

4.2 PROCESSOS DE VITIMIZAÇÃO 

 

A história da criança evidencia um longo processo de transformações. Partindo do 

entendimento primário da representação do que era criança na sociedade medieval, do lugar 

que ocupava na família, das suas relações com o mundo, com o trabalho e os processos de 
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escolarização, os quais contribuíram gradativamente para a constituição de direitos voltados 

às crianças, até o seu reconhecimento, não sendo mais considerado um objeto, ou ainda, objeto 

de proteção, mas sim, sujeito em desenvolvimento, o qual necessita de proteção especial. 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da 

infância não existia. O sentimento da infância não significava o mesmo que afeição pelas 

crianças: correspondia a consciência da particularidade infantil, essa particularidade que 

distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência é que não 

existia.301 

Neste período, a criança não tinha expressão para a sociedade. Não havia a concepção 

de família como se conhece nos dias atuais, pois não existiam os sentimentos e valores. A 

passagem da criança pela família era breve e insignificante, pois a família não tinha uma 

função social afetiva. 

Assim, a família ocidental medieval incumbia-se de transmitir a vida, os bens e os 

nomes eximindo-se da educação às crianças; os filhos eram vistos como a serviço do pai, não 

havendo tratamento social diferenciado, sendo geralmente, entregue às amas de leite.302 Até o 

fim do século XIII, não existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim 

homens de tamanho reduzido.303  

A infância significava um período caracterizado pela inexperiência e incapacidade 

de corresponder às demandas sociais mais complexas. Não havia distinção entre o que era 

reservado às crianças e aos adultos em vários aspectos. As atividades sociais não eram 

específicas de acordo com a idade e apenas os filhos dos nobres estudavam. 

A maneira como as quais se vestiam, as ativas participações em reuniões, festas e 

eventos sociais, o estabelecimento de relações sem qualquer discriminação, as vulgaridades 

ditas e tantos outros fatores, que demonstraram e afirmaram a assertiva proposta, só 

demonstraram que isto ocorria porque não acreditavam na possibilidade da existência de uma 

inocência pueril, ou na diferença existente entre um adulto e uma criança.304 Na ideologia 

familiar desta época, a criança tinha pouca importância na família, constituindo muitas vezes 

para ela um verdadeiro transtorno, de posição insignificante. 
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Para Descartes, a infância não trazia nenhuma contribuição significativa ao homem. 

Nascer criança condenava a alma ao primeiro aprisionamento, que reprimia a razão e o 

desenvolvimento da subjetividade, sendo uma queda da condição humana, a qual deveria ser 

superada.305 De modo geral, era considerada como um objeto tedioso, em todo caso indigno 

de reter a atenção, evidenciando um desprezo real pela criança.306   

A criança era coisificada, atingindo o status de res. Era vista como um ser 

substituível, que servia a produção e tinha função utilitária para a sociedade. O infanticídio 

era uma prática comum voltada a crianças com anomalias ou que não correspondiam as 

expectativas dos pais e da comunidade.307 

No período denominado Renascimento, não havia instituições escolares. Os 

educadores ministravam aulas livremente, em lugares públicos e os estudantes não eram 

divididos pela faixa etária. Montaigne, em seu livro, no capítulo “sobre a educação das 

crianças”308, se posiciona contra a cultura livresca do renascentismo, já que a educação deveria 

contribuir intelectual e moralmente para formar seres humanos pensantes, sábios e críticos. 

Além disso, também defendia que era necessário afastar todo tipo de violência na educação 

das crianças.  

A educação da criança das classes burguesas, é pontuada então por três fases 

diferentes: a colocação na casa de uma ama, o retorno ao lar e depois a partida para o convento 

ou o internato. A criança viverá no máximo, em média, cinco ou seis anos sob o teto paterno, 

o que não significa absolutamente que viverá com os pais. A criança vivia em uma solidão 

prolongada, por vezes com falta de cuidados e com um verdadeiro abandono moral e 

afetivo.309 

A partir do século XVII, o tratamento dispendido às crianças começa a sofrer 

mudanças significativas. A sociedade renascentista, gradativamente foi percebendo que a 

criança não poderia ser tratada da mesma forma que o adulto, dispendendo maior atenção à 

infância e suas peculiaridades, com a preocupação de uma formação moral e construção como 

indivíduo. 
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A interferência do poder público e a importância dada pela Igreja, que justificava um 

lugar social da criança em razão de um estado de inocência, por serem criaturas criadas por 

Deus, passou-se a não mais aceitar passivamente o infanticídio, anteriormente velado. 

Constata-se, portanto, o nascimento da ideia de inocência atribuída à criança e, 

consequentemente, a atenção, percepção e sentimento dirigido a esta. Altera-se o conceito de 

ser, ignorado pela sociedade, para sua valorização, reconhecendo sua importância como 

pessoa.  

Os adultos lhe concedem uma atenção nova, que não lhe manifestavam antes. Essa 

atenção dada à criança, porém, não significa ainda que se lhe reconheça um lugar tão 

privilegiado na família que faça dela o seu centro.310  Com o surgimento do homem moderno, 

e a vivência do Iluminismo, deu-se origem a um sistema de valores universal provenientes dos 

ideais iluministas, tendo como marco a Declaração Americana de Direitos do Homem de 

1776, na qual os Direitos Humanos se resumiam em liberdade, igualdade, propriedade e 

segurança.  

Com o início da Idade Contemporânea, surge a concepção de novas classes sociais, 

formas de educação e organização familiar, a qual baseava-se na reforma da família a partir 

da ideia do amor e da virtude. Rousseau afirmava que a criança não era um adulto em 

miniatura como se pensava à época. Para ele, a humanidade tem seu lugar na ordem das coisas. 

E a infância tem o seu na ordem da vida humana.311 Nessa direção, começa-se a idealização 

de que a educação das crianças era necessária para prepará-las para a vida em sociedade.  

Avaliar o significado da infância e a sua educação, que deveria começar com a sua 

concepção, desde o momento em que vem ao mundo, para que não haja a degeneração do 

homem na sociedade, mas sim, a infância como lugar de desenvolvimento, momento do qual 

se forma como homem natural e, depois, cidadão.  

Assim, aparecem as primeiras instituições educacionais, permitindo a concepção de 

que os adultos compreenderam a particularidade da infância e a importância tanto moral como 

social e metódica das crianças em instituições especiais, adaptadas a essas finalidades.312   

Diante das relações sociais que começaram se estabelecer, a criança passou a ter um 

papel central nas preocupações da família e da sociedade, ao ser descoberta pela saúde pública 
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e por sua nova modalidade de assistência médica – a pediatria – tudo o que se referia às 

crianças e à família tornara-se digno de atenção, inclusive com as mulheres redefinido seus 

papeis, tornando-se responsáveis pelos cuidados infantis, como o aleitamento que das amas, 

passou a ser vocação natural das mães e pela inserção dos filhos no meio social.313 

A nova percepção e organização social fizeram com que os laços entre adultos e 

crianças, pais e filhos, fossem fortalecidos.314 Os adultos passaram a se preocupar com a sua 

educação, carreira e futuro. Ela não era ainda o pivô de todo o sistema, mas tornara-se uma 

personagem muito mais consistente.315  

Apenas com Freud, que a criança passou a ser entendida no seu desenvolvimento 

psicológico,316 explorando como as experiências vividas pela criança influenciariam na 

construção de sua personalidade e em seu comportamento ao longo de sua vida. 

Assim, em linha ascendente ao final do século XIX e ao longo do século XX, com a 

influência do pensamento rousseauniano, passou-se e valorizar a infância através do discurso 

psicanalítico em que a mãe seria responsável não apenas pela criação, mas pela felicidade dos 

filhos, transformando o bebê e a criança em objetos privilegiados da atenção materna.317 

Volta-se para o papel materno e a educação da criança.  

No início do século XX, baseados no sistema universal de valores provenientes dos 

ideais iluministas, surgem diversas declarações de direitos as quais se preocupam com a 

criança e sua situação peculiar de desenvolvimento. Nesta esteira de crescente preocupação 

com a infância, em 1911, realizou-se o Congresso Internacional de Menores, em Paris e em 

1924, foi enunciada na Declaração de Genebra a necessidade de proporcionar à criança 

proteção especial, em decorrência da sua imaturidade física e mental, antes e depois do seu 

nascimento, visando uma infância feliz, para gozar dos direitos e liberdades anunciados. 

Importantes transformações também ocorreram no período pós Segunda Guerra 

Mundial, frente às atrocidades do regime nazista, com a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, aprovada pela ONU em 1948, inaugurando um novo paradigma internacional 

voltados ao reconhecimento, respeito e garantia dos Direitos Humanos, com característica de 
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universalidade e indivisibilidade desses direitos, proclamando que a infância tem direito a 

cuidados e assistência especiais. 

Em 1959, na Assembleia da Organização das Nações Unidas, aprovou-se a 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças, a qual continha dez direitos voltados às 

crianças, para garantir que fossem protegidas e tivessem uma infância feliz. O que representou 

um impacto direto na crescente valorização da criança e, simultaneamente, reconhecimento 

de que novas e melhores respostas deveriam ser dadas a infância, voltadas para as suas 

necessidades e peculiaridades, salvaguardando e assegurando os seus direitos. 

Houve ainda um enfraquecimento do poder conferido à figura do pai, dentre as 

importantes repercussões no exercício da parentalidade, com a reforma legislativa francesa 

em 1970: a igualdade dos esposos e pais, desaparecendo o pater famílias318 (direito 

exclusivamente paterno), surgindo uma autoridade de comum acordo entre os genitores, 

baseado na igualdade entre homens e mulheres, a qual visava o “interesse da criança” e, ainda, 

o controle judiciário, necessário para arbitrar eventuais conflitos entre pais e filhos.319  

No Brasil, de cultura fortemente influenciada pelo Cristianismo e modelo familiar 

Europeu do século XVIII, a base familiar era a família patriarcal, originaria da zona rural, 

local onde o senhor de engenho possuía autoridade absoluta, exercendo poder sobre a mulher 

e filhos (poder marital e pátrio poder). 

A Constituição de 1891 não previa quaisquer direitos à criança e ao adolescente. 

Apenas em 1927, criou-se a primeira estrutura de proteção de menores, em resposta à 

preocupação com a delinquência juvenil, assumindo o Estado a responsabilidade legal pela 

tutela da criança órfã e abandonada e a criação dos Juizados de Menores.  

O Código de menores de 1927, dá início à Doutrina jurídica de proteção do ‘menor 

em situação irregular’, que classificava crianças e adolescentes não como sujeitos de direitos, 

mas como objetos a serem tutelados pelos adultos. Em 1979, nos últimos anos da ditadura 

militar, o Brasil criou um novo Código de menores, que dispunha sobre a assistência, proteção 

e vigilância dos menores, reconhecendo como categoria jurídica a adolescência, a partir dos 

12 anos de idade. 

                                                 
318  O princípio do pater famílias, originário na Roma Antiga, tinha caráter de poder unitário exercido pelo pai, 

chefiando toda a família que viva sobre seu comando. Incumbia ao marido a chefia da sociedade conjugal, 

função exercida através da subordinação da esposa, que colaborava no exercício dos encargos familiares, 

assistência material e moral dos filhos. Em nosso ordenamento jurídico era previsto no Código Civil de 1916, 

no art. 233. 
319 HURSTEL, Françoise. As novas fronteiras da paternidade. Tradução de Emma Elisa Carneiro de Castro, 

Campinas: Papirus, 1999, p. 124. 
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Em contrapartida, os direitos das crianças continuaram a evoluir no âmbito 

internacional e, em 1989, a ONU aprovou a Convenção sobre os Direitos das Crianças. 

Considerada a Carta Magna da criança, o documento foi oficializado como lei internacional 

no ano seguinte e é o documento mais aceito na história universal, sendo ratificado por 196 

países. Ainda, deu origem ao Comitê sobre os direitos da Criança, com o objetivo de controlar 

a aplicação, pelos Estados Partes, das disposições da Convenção, bem como dos seus 

protocolos facultativos. 

Assume-se, portanto a infância como categoria social, através de um estatuto 

individual. A Lei trata a criança como igual, mas essa igualdade é conquistada à custa da sua 

individualidade, naquilo que distingue a criança do adulto.320 

Com a Convenção, assume a concepção da criança como sujeito de direitos humanos, 

pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, ancorada nos princípios da dignidade, 

liberdade e do direito, sendo de responsabilidade da família, da sociedade e do Estado.  

No Brasil, houve a ruptura da passagem da Doutrina da Situação Irregular para a 

Doutrina da Proteção Integral, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sob a ótica da promoção desses Direitos, extirpando a ideia de objetos de intervenção e tutela 

dos adultos para a sua proteção integral, respeitando o pleno exercício de suas capacidades e 

de sua autodeterminação. 

Diante dessa nova visão sobre a criança como sujeitos de direitos, chama-se, 

sobretudo, atenção para o necessário equilíbrio entre o direito a um processo com todas as 

garantias ao imputado, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º e 

incisos, e a tutela dos direitos fundamentais inerentes a todos os participantes do processo 

judicial, em especial à vítima do delito, respeitando-se o princípio da dignidade da pessoa 

humana, fundamento da República Democrática, na forma do artigo 1º, III, da Constituição 

Federal.321 

As primeiras ONGs voltadas para a proteção de crianças e adolescentes surgiram no 

final da década de 1980 e início dos anos 1990, voltadas para menores em situação de 

abandono, que viviam nas ruas, ou para crianças vítimas de negligência ou violência, física ou 

                                                 
320 SANI, Ana Isabel. Reflexões sobre infância e os direitos de participação da criança no contexto da justiça. E-

Cadernos CES: Portugal, v. 20, p. 75-89, 2013, p. 78. 
321  POTTER, Luciane. Vitimização secundaria infantojuvenil e violência intrafamiliar por uma politica 

pública de redução de danos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 94. 
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sexual. Ao longo da década de 1990 é que a violência sexual infanto-juvenil vai se delineando 

como agenda política específica e prioritária.322 

Diante do novo paradigma que se instalou, em que se coloca crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos, surge a preocupação com a tutela dos Direitos Fundamentais, voltadas 

às vítimas infanto-juvenis, sobretudo quando há violência, essencialmente quando há violência 

familiar. 

Nessa preocupação, foi promulgada a Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, pautada 

nos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, e nos diplomas internacionais e assegura 

o Princípio da Proteção Integral. Tem o escopo de permitir a garantia da dignidade do menor, 

estabelecendo as medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente, obstando a 

continuidade da violação dos menores, e criando mecanismo de medidas e programas eficazes 

contra a vitimização primaria e secundária323 das vítimas e testemunhas infanto-juvenis, de 

crimes de abuso sexual. 

 

4.2.1 Vitimização primária – Violência sexual infantil 

 

Consoante o paradigma da proteção integral, crianças e adolescentes são sujeitos 

de direitos em situação peculiar de desenvolvimento físico, mental e social, e não sujeitos 

ou objetos de controle. Nesta esteira cabe aos pais, família e ao estado conferir proteção 

especial para se desenvolver de forma saudável em condições de liberdade e dignidade, 

necessitando de amor e compreensão, em um ambiente livre de violência. 

Violência não é apenas uma violação de leis e normas, mas a conversão de uma 

diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica de desigualdade, com fins de 

dominação, de exploração e opressão. E ainda, como a ação que trata um ser humano não como 

sujeito, mas como coisa.324 

A violência que mais atinge crianças e adolescentes é a violência familiar. Adota 

diversas formas como: maus-tratos físico, psicológico, abuso sexual, abandono e 

negligência. Dentre elas, o abuso sexual, é uma das formas mais graves de violência praticada 

                                                 
322  LOWENKRON, Laura. Abuso sexual infantil, exploração sexual de crianças, pedofilia: diferentes nomes, 

diferentes problemas? Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana, n. 5, p. 9-29, 2010, p. 15. 
323  A doutrina apresenta 4 tipos de vitimização: vitimização primária, secundária, terciaria e quaternária. A 

vitimização primária e secundária será tratada nos tópicos a seguir. No presente trabalho, não desenvolveremos 

a vitimização terciária e quaternária com profundidade por não terem relevância com o objeto do trabalho. 
324  CHAUÍ, Marilena. Participando do Debate sobre Mulher e Violência. In: CARDOSO, Ruth; CHAUÍ, 

Marilena; PAOLI, Maria Celia (Orgs.). Perspectivas Antropológicas da Mulher 4. São Paulo: Zahar, 1985, 

p. 137. 



87 

 

 

contra os membros de uma comunidade civilizada e deixa mais do que marcas físicas, atinge 

a alma das vítimas.325 É uma violação brutal de seus direitos. Infelizmente, é uma realidade 

global em todos os países e grupos sociais.  

As definições de violência ou abuso sexual são inúmeras, algumas mais sucintas e 

outras mais detalhadas e complexas, descrevendo as atividades específicas que constituem essa 

forma de abuso. Podemos definir como a prática ou tentativa de se praticar qualquer ato sexual 

com a criança por meio do uso de força ou de coerção, ameaças de danos por qualquer pessoa, 

independentemente do grau de relação com a vítima e do ambiente no qual a violência ocorre.326  

Esses contatos ou interações podem ocorrer entre uma criança e um adulto, que pode 

ser um estranho ou alguém da família, como pai, irmão, tio, padrasto, ou ainda, com uma criança 

mais velha ou mais experiente, visando sempre a satisfação das necessidades sexuais do 

abusador, geralmente, realizadas através do uso da força, de ameaças, subornos, trapaças ou 

pressão.  

Porém, as atividades sexuais abusivas necessariamente não precisam envolver contato 

corporal entre agressor e a criança, pois podem incluir o exibicionismo ou voyeurismo, como 

um adulto assistindo a um despir da criança ou incentivar ou forçar a criança a se envolver em 

atividades sexuais, enquanto o agressor observa.327 

É um processo contínuo em desenvolvimento. Pode estender-se durante um período 

prolongado com a probabilidade de que os atos que o envolvem podem se tornar cada vez mais 

graves.328 Desta violência resultam sérias consequências físicas, psicológicas e sociais de curto 

e longo prazo, não apenas para as crianças abusadas, mas também para suas famílias e 

comunidades. 

Algumas das consequências incluem riscos aumentados de doenças, gravidez 

indesejada, sofrimento psicológico, estigma discriminação e dificuldades na escola.329 As 

                                                 
325  POTTER, Luciane. Vitimização secundaria infantojuvenil e violência intrafamiliar por uma politica 

pública de redução de danos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 29. 
326  CARIBÉ, Julia de Barros; LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira. Testimony without harmful effects: full 

protection of the child victim of intrafamilial sexual abuse. Journal of Human Growth and Development, v. 

25, n. 1, p. 108-116, 2015, p. 2. 
327  QUESTIONS & Answers about the Commercial Sexual Explotation of Children. ECPAT International, 2001, 

p. 18. 
328  SUBGROUP against the sexual exploitation of children. Semantics or substance? Towards a shared 

understanding of terminology referring to the sexual abuse and exploitation of children, 2005, p. 43. Disponível 

em: <http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Semantics%20or%20Substnce.pdf>. Acesso em: 20 

jul. 2018. 
329  UNICEF. Child Protection from violence, exploitation and abuse: sexual violence against children. 

Thematic Report 2011. <http://www.unicef.org>. Acesso em: 20 de jun. 2018. 
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consequências do abuso sexual se refletem em diversos sintomas, através de mudanças bruscas 

de comportamento que revelam e são indicadores da ocorrência da violência sofrida. 

Alguns dos sintomas psicológicos se traduzem em depressão, vergonha excessiva, 

hiperatividade, comportamento agressivo, problemas de aprendizagem, comportamento 

antissocial e/ou timidez, além de comportamento sexualizado inadequado, comportamento 

sedutor, promiscuidade, aversão ao contato físico, tentativa de suicídio, fugas de casa/relutância 

para voltar ao lar, doenças sexualmente transmissíveis, reclamações de dores, inchaço e/ou 

escoriações na área genital ou anal.330 

Além disso, com o bloqueio e o medo natural de se relatar o que aconteceu, 

desenvolvem um complexo de culpa, que aflora permanentemente na vítima abusada 

sexualmente, o que a leva se sentir cúmplice e responsável pelo que aconteceu.331 O indivíduo 

abusado sexualmente tem dificuldade de confiar nos outros, compartilhar, ajudar e associar-

se.332 Como resultado, pode desenvolver diversas síndromes, as quais corroboram para que o 

abuso se mantenha. 

Dentre as diversas síndromes, algumas se destacam. Na síndrome da acomodação da 

criança, descrita por Roland Summit em 1983, a vítima é seduzida e depois se adapta à situação 

abusiva, seja por medo, vergonha e/ou como meio de sobrevivência, de modo que as alterações 

psíquicas enfrentadas pela criança, composta por fases comuns à síndrome, são prejudiciais 

para sua personalidade333, sendo estas: sigilo, desamparo, aprisionamento e acomodação, 

revelações tardias e não convincentes e retração subsequente a revelação do abuso.334 

A primeira fase, composta pelo sigilo é a manutenção do fato abusivo em segredo. Seja 

por medo do abusador, por ameaças dirigidas a ela ou a alguém que a criança ame. Se a criança 

é negligenciada no ambiente familiar em que vive, a situação se agrava, mantendo o abuso em 

segredo por medo de perder o amor dos pais e/ou da família. A criança se sente desamparada, 

por serem pequenos e emocionalmente dependentes e imaturos. Em regra, o abusador mantém 

uma relação de autoridade e subordinação dessa criança.  

                                                 
330  ALBERTON, Mariza Silveira. Incesto: Da insustentável convivência à difícil revelação. In: DIAS, Maria 

Berenice. (Coord.) Incesto e Alienação Parental: realidades que a Justiça insiste em não ver. 2. ed. São Paulo: 

RT, 2010, p. 214-215. 
331  DIAS, Maria Berenice Dias. Incesto e o mito da Família Feliz. In: ______. (Coord.) Incesto e Alienação 

Parental: realidades que a justiça insiste em não ver. 2. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 165. 
332  PADILHA, Maria da Graça Saldanha; GOMIDE, Paula Inês Cunha. Descrição de um processo terapêutico em 

grupo para adolescentes vítimas de abuso sexual. Estud. psicol., Natal, v. 9, n. 1, p. 53-61, abr. 2004, p. 55. 
333  RISMAN, Arnaldo; FIGUEIRA, Rosania Lucia; VIEIRA, Gabriela Medeiros; AZEVEDO, Lívia Teixeira de. 

Abuso sexual intrafamiliar: um olhar multifacetado para o incesto. Psicologia para a América Latina, v. 26, 

n. 1, p. 87-105, 2014, p. 96. 
334  REDONDO FIGUERO, C.; ORTIZ OTERO, M. R. El abuso sexual infantil. Boletín de la Sociedad de 

Pediatría de Asturias, Cantabria y León, v. 45, p. 3-16, 2005, p. 6. 
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Sentem-se aprisionadas e indefesas diante daquela situação abusiva e muitas vezes 

acabam se adaptando e aprendendo a aceitá-la como forma de sobrevivência. Como 

consequência, culpam-se e se responsabilizam pelo abuso, como se tivessem culpa ou o 

houvessem provocado. Assim, quando finalmente conseguem contar a alguém sobre o abuso 

sexual sofrido, influenciados pelos sentimentos de culpa, medo, confusão e ansiedade, podem 

apresentar relatos inconscientes e pouco convincentes, com informações esparsas e 

incompletas, dificultando a identificação do abuso, levando a retratação, sobretudo, nas 

situações em que a criança relata o abuso para mãe, que não acredita, negando o fato, visando 

a salvação do seu casamento. 

Essa retratação, após a revelação do abuso, em que a criança nega, apenas acontece, 

pois seus sentimentos paternos são ambivalentes, a culpa e a família a faz voltar atrás, dizendo 

que inventou, o que leva mais credibilidade dos adultos de que ela não é confiável, 

restabelecendo o “equilíbrio” familiar, evitando a catástrofe familiar. Surge o silêncio perante 

a sociedade que pode ocorrer por vários motivos: temor pela reação da própria família, 

manutenção da aparência de “sagrada família”, convivência entre as pessoas que sabem do fato 

e não denunciam, a ideia de que nada pode ser feito para resolver o problema, por ser um assunto 

tabu.335 

A síndrome do silêncio, também é outra síndrome peculiar de crianças abusadas 

sexualmente, principalmente quando estas ainda estão sob a guarda de seu ofensor, relação na 

qual o ofensor exerce autoridade sobre a criança. Após a interação sexual abusiva, a violação, 

o segredo e a lei do silêncio tornam-se uma consequência natural.336 O abusador impõe, não 

somente à vítima, mas também a todos os membros da família, o silencio absoluto.337 

De um lado, a criança emite sinais na tentativa que alguém venha socorrê-la, e, por 

outro lado, teme ulterior represália, pois assalta um sentimento de culpa por haver violado o 

juramento de contar o segredo.338 

O segredo é permeado pelas dificuldades que a criança ou adolescente encontra para 

poder revelar o abuso sexual que sofreu ou vem sofrendo.339 Quanto menor a idade da criança, 

                                                 
335  RISMAN, Arnaldo et al. Abuso sexual intrafamiliar: um olhar multifacetado para o incesto. Psicologia para 

a América Latina, v. 26, n. 1, p. 87-105, 2014, p. 97. 
336  FERREIRA, Maria Helena Marcante. Memórias Falsas ou apuração inadequada. In: DIAS, Maria Berenice. 

(Coord.) Incesto e Alienação Parental: realidades que a Justiça insiste em não ver. 2. ed. São Paulo: RT, 

2010, p. 96. 
337  DIAS, Maria Berenice. Memórias falsas ou apuração inadequada? In: ______. (Coord.). Incesto e Alienação 

Parental: realidades que a justiça insiste em não ver. São Paulo: RT, 2010, p. 163. 
338  COLAPINTO, Leónidas. La hija incestuada: seducida o simuladora? Bahia Blanca: Universidade Nacional 

del Sur, 2001, p. 134. 
339  POTTER, Luciane. Vitimização secundaria infantojuvenil e violência intrafamiliar por uma politica 

pública de redução de danos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 99. 
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maior a sua dependência em relação ao agressor e mais restrito seu entendimento do mundo 

externo do seu lar, ocasionando, assim, a manutenção do segredo.340  

A diferença entre a síndrome do segredo e do desamparo é que, no segredo, a criança 

sabe que está fazendo algo errado e ao mesmo tempo o abusador, paralelo ao abuso, faz 

promessas de segurança para a criança e para a família; já o desamparo mostra a realidade 

dessas crianças que aprendem a lidar com o silêncio para sua sobrevivência emocional.341 

Outra síndrome importante é a Síndrome de Adição, complementar à síndrome do 

segredo estando estas interligadas, caracterizada pelo comportamento compulsivo do 

descontrole de impulso frente ao estímulo gerado pela criança, ou seja, o abusador, por não se 

controlar, usa a criança para obter excitação sexual e alívio de tensão, gerando dependência 

psicológica e negação da dependência.342 

O comportamento dos agressores se assemelha ao processo vivenciado por usuários 

de substâncias psicoativas. Embora saibam dos prejuízos, os usuários não conseguem manter o 

autocontrole diante da substância e a consomem porque possuem dependência psicológica e 

física associada a ela. Sua “substância”, no entanto, é a vítima.343 

O abuso sexual da criança como síndrome de adição não significa que as pessoas que 

abusam sexualmente não sofram ou não possam estar precisando de ajuda. A diferença está na 

natureza sexual do abuso sexual. A excitação e o subsequente alívio sexual criam dependência 

psicológica e negação da dependência. Isso traz problemas específicos no manejo geral do 

abuso sexual da criança e na terapia dos perpetradores.344  

A criança é vista como um instrumento de excitação e não como uma pessoa. Essa 

síndrome constitui na esquiva da realidade para a pessoa que abusa, levando, portanto, a criança 

abusada à associação da síndrome do segredo. Todo esse processo em que a criança é exposta 

quando sofre o abuso sexual, cominado com o quadro psicopatológico que apresenta é 

denominado vitimização primária. 

                                                 
340  BALBINOTTI Cláudia. A violência sexual infantil intrafamiliar: a revitimização da criança e do adolescente 

vítimas de abuso. Direito & Justiça, Porto Alegre: v. 35, n. 1, p. 5-21, jan./jun. 2009. Disponível 

em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/view/8207/5894>. Acesso em: 14 set. 2017, 

p. 9. 
341  RISMAN, Arnaldo et al. Abuso sexual intrafamiliar: um olhar multifacetado para o incesto. Psicologia para 

a América Latina, v. 26, n. 1, p. 87-105, 2014, p. 96. 
342  HABIGZANG, Luísa F. et al. Abuso sexual infantil e dinâmica familiar: aspectos observados em processos 

jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 21, n. 3, p.341-348, 2005, p. 342. 
343  VON HOHENDORFF, Jean; PATIAS, Naiana Dapieve. Violência sexual contra crianças e adolescentes: 

identificação, consequências e indicações de manejo. Barbarói, n. 49, p. 239-257, 2017, p. 245. 
344  FURNISS, Tilman. Abuso sexual da criança: uma abordagem multidisciplinar. Tradução de Maria Adriana 

Verissimo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993, p. 33. 
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A vítima criança e adolescente, podem tornar-se pela perspectiva do estudo 

vitimológico, vitimizada mais de uma vez,345 ou seja, pela própria violência (vitimização 

primária) e pelo aparato repressivo estatal (vitimização secundária), pelo uso inadequado dos 

meios de controle social, ou mesmo pela impropriedade dos meios utilizados.346 

O abuso sexual é uma forma brutal de violência, colocando em risco o 

desenvolvimento e saúde da criança, a qual passa a apresentar diversos problemas 

comportamentais e sociais. A sua apuração incorreta pode causar danos ainda maiores, 

agravando o estado emocional da criança e aumentando o risco de contaminação de sua 

narrativa, resultando na vitimização secundária, decorrente do próprio aparato estatal que não 

se encontra preparado para a colheita de crimes sexuais infantis. 

 

4.2.2 Vitimização secundária 

 

Peculiaridades em relação à natureza do crime sexual, faz com que a prova testemunhal 

tenha elevado valor e importância, sobretudo quando há violência contra menor, em razão de 

sua vulnerabilidade e desenvolvimento. Na maioria das vezes, o abuso sexual não tem 

testemunhas oculares e não deixa marcas físicas, gerando exames de corpo de delito 

inconclusivos, restando apenas o depoimento da criança, o qual assume um papel central, 

tomado por vários profissionais, em diversas entrevistas e em locais inadequados, muitas vezes 

sem técnicas e treinamento adequado, inibindo, traumatizando ou induzindo a relatar fatos 

diversos do que teria ocorrido. 

Em razão dos escassos recursos materiais que o aparato estatal possui, acaba 

realizando a oitiva da vítima menor através de profissionais que, muitas vezes, não tem a 

adequada formação técnica em relação às peculiaridades e características cognitivas e 

emocionais inerentes a cada fase de desenvolvimento da criança e ao crime apurado, somado 

ainda a diversas vezes em que tem que relatar os fatos, resultando assim em um processo 

frequentemente mais traumático do que o próprio ato que a vitimou.  

Após a criança relatar o abuso, revelado a um familiar, na escola ou para alguém de 

sua confiança, a comunicação da violência sexual infantil desencadeia uma série de 
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providências, a qual envolve vários profissionais de diversas áreas e por diferentes órgãos: 

Conselho Tutelar, Ministério Público, rede de saúde assistencial, Delegacia de Polícia, etc. 

Os diversos contextos em que a criança se vê obrigada a relatar os fatos de violência 

que vivenciou, resulta em uma prática revitimizantes, agravando os danos primários e gerando 

danos secundários decorrente de como são questionadas, ou seja, das práticas inadequadas 

utilizadas em suas oitivas. Após passar por esses diversos órgãos, a criança é intimada a depor 

judicialmente, e acabam revivendo, novamente por meio da fala e da lembrança dos fatos, o 

trauma ocorrido, gerando a sua revitimização. 

A criança que já sofreu uma violação do seu direito experimenta novamente outra 

violação, nesse momento, dos operadores do direito, que deveriam lidar com a criança de forma 

mais profissional e consciente quando da apuração do evento delituoso.347 O foco principal dos 

procedimentos deveria ser, antes, proteger a pequena vítima.348  

Assim, o judiciário utiliza a mesma estratégia do abusador: seduz, prepara as 

condições, retira o que lhe interessa e encerra o assunto,349 através da frieza e da formalização 

dos procedimentos legais, da falta de acolhida e ambientação às vítimas infanto-juvenis, que 

são fatores estressores que potencializam a vitimização secundária.350 

A falta de preparo específico dos profissionais da área do Direito para lidar com essas 

situações com a criança contribui para o insucesso da perspectiva garantista da proteção da 

criança.351 Em muitos casos, os juízes simplesmente dispensam a oitiva da criança, acreditando 

assim evitar sua revitimização.  

O juiz que dispensa a oitiva da criança abusada, no momento em que ela começa a 

chorar. Apesar aparentar assumir postura protetora, não falar sobre a experiência vivida a faz 

concluir que o juiz está negando sua vivência. Ao deixar de examinar seu relato, mesmo que de 
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forma bem-intencionada, reforça o abuso, corroborando com a síndrome do segredo. Não ouvi-

la, portanto, é uma forma de rejeição e gera dano secundário adicional.352 

O sistema de justiça está imbricado em contradições concernentes ao atendimento 

dispensado às crianças vítimas de abuso sexual, pois, se, por um lado, as reconhece como 

sujeitos de direitos, por outro, as percebe como vítimas do crime e que necessitam testemunhar, 

a fim de responsabilizar o agressor.353 

Há vários pontos revitimizantes que integram o processo de escuta da criança, como 

as muitas intervenções, diferentes inquirições sobre os mesmos fatos em diversos locais 

inapropriados, a falta de linguagem adequada, revelando o despreparo do Judiciário e do corpo 

técnico responsável pela colheita da prova, ferindo princípios constitucionais e se afastando do 

papel social da Justiça. 

A passagem pela polícia, pela audiência, as perguntas, os interrogatórios em que a 

criança é objeto, resultam em um agravamento no sofrimento da vítima. Muitos referem-se ao 

ato sexual como “aquilo”, “um problema”. Diante destas dificuldades, acabam evitando falar 

sobre o fato ocorrido através de linguagem explícita com a pequena vítima. Além disso, não se 

deve usar uma linguagem sexual agressiva ou que crie sensação de constrangimento 

insuperável, ao tratar com as crianças e adolescentes.354 

Isso se deve a insultos e dúvidas permanentes que a vítima deve suportar, devido à 

falta de compreensão de sua situação de vitimização.355 Em que pese se acredite que o maior 

problema em relação à prova testemunhal infantil é apenas a repetição de entrevistas com a 

criança, os estudos revelam que a maior ameaça é a forma como a entrevista acontece. 

Inicia-se com o contexto no qual a vítima é inserida, ao enfrentar o momento do 

depoimento judicial, como as salas de audiências que são ambientes frios e formais, planejadas 

fisicamente com o objetivo de mostrar a subserviência entre a autoridade estatal e a testemunha; 

em alguns casos, o depoente depara-se com seu abusador no interior do recinto ou mesmo no 
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corredor, antes de encontrar o juiz; no momento da inquirição, há muitas pessoas presentes, 

todas estranhas à criança, voltadas a cumprir seu papel burocrático. Diante de tais condições, é 

comum que as vítimas fiquem amedrontadas, não consigam falar, chorem, declarem versões 

superficiais ou incoerentes, evidenciando-se, com isso, a falência do atual sistema de coleta de 

testemunhos, principalmente nestes casos tão peculiares.356 

É na vitimização secundária que são traduzidas todas as deficiências do aparato estatal, 

fazendo insurgir por assim ser, os problemas quanto a efetividade e aplicabilidade do conjunto 

de normas e medidas repressivas de um Estado.357 As condições particulares de 

desenvolvimento das crianças, somadas à situação de trauma pelo abuso sexual sofrido, exigem 

competências múltiplas dos profissionais que realizam o seu atendimento no cenário do 

Judiciário.358 

Revisar condutas está na pauta das discussões de vários profissionais do Brasil e do 

Direito Internacional nos últimos anos, preocupados com a revitimização de crianças 

supostamente violentadas sexualmente ou maltratadas pelos inúmeros depoimentos, exames 

médicos, avaliações psicológicas a que são submetidas, como também pela excessiva demora 

na tramitação dos respectivos processos judiciais.359  

Visando a diminuição dos danos secundários, deve-se a devida atenção a técnicas 

adequadas de escuta, com o escopo de se assegurar a efetividade dos princípios constitucionais 

e dos direitos fundamentais de todos os sujeitos que integram o processo judicial, sobretudo 

quando forem indivíduos em pleno desenvolvimento cognitivo e social.  

Somando-se ao papel central que a criança precisa assumir na apuração de crimes 

sexuais, através de seu depoimento, exige a adoção de protocolos de entrevista forense com 

técnicas voltadas a obtenção do relato da criança, livre de interferências e em ambiente 

adequado, minimizando a possibilidade de procedimentos revitimizantes e induções de falsas 

memórias. 
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4.3 ENTREVISTA COGNITIVA 

 

Os procedimentos realizados para a tomada de depoimento de crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de crimes não se expressam em um único modelo, pois há uma 

pluralidade de denominações e de procedimentos nas práticas realizadas pelo Brasil e no 

mundo.  

A pesquisa experimental em Psicologia do Testemunho identificou algumas cautelas 

que podem maximizar a qualidade da entrevista forense com crianças. No tocante à linguagem, 

a orientação é o uso da voz ativa, de palavras e frases simples, evitar duplos negativos e 

perguntas múltiplas, bem como prestar atenção se a criança compreendeu a pergunta.360 

Esses procedimentos, com estudos cientificamente comprovados, proporcionam às 

crianças oportunidades de falar em detalhes sobre eventos passados e recentes, permitindo na 

prática a recuperação e comunicação de informações episódicas detalhadas, promovendo a 

familiaridade com os protocolos a serem usados na entrevista, e a conscientização necessária 

para entrevistadores compreender a experiências das crianças.361 

No procedimento, junto a um conjunto de atores que ocupam papéis distintos antes e 

depois das audiências, nota-se a presença proeminente da denominada pessoa de apoio. Esse 

ator não interfere no depoimento da criança ou do adolescente. Sua função é acompanhar e 

fornecer com sua presença amparo emocional ao depoente.362 

Para a aplicação desses procedimentos é necessário um amplo conhecimento sobre o 

funcionamento da memória, tanto do ponto de vista da Psicologia Cognitiva quanto dos fatores 

que afetam a memória das testemunhas,363 já que uma das funções mais importantes da 

entrevista com a criança é a colheita de informações com a maior quantidade de informação 

detalhada e acurácia possível, sob o ponto de vista linguístico, emocional e mnésico.  

Foram desenvolvidos os mais variados protocolos de entrevista. A maior parte deles 

consiste em um entrevistador capacitado (apesar de na maioria serem psicólogos ou assistentes 

sociais, não é uma regra), o qual aplica técnicas visando o aumento e quantidade de informações 

com maior credibilidade, evitando possíveis contaminações do testemunho, provocadas pela 
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figura do próprio entrevistador. Neste estudo, vamos tratar apenas de dois dos principais 

protocolos de entrevistas, ou seja, a Entrevista Cognitiva e o Protocolo NICHD. 

A Entrevista Cognitiva foi inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos pelos 

pesquisadores Geiselman e Fisher e foi baseada em princípios teóricos existentes relativos à 

recuperação da memória. Em consonância com noção de Tulving, em que a memória é um 

produto conjunto de traços de memória armazenados e pistas que estão disponíveis em 

recuperação, a Entrevista Cognitiva envolve a testemunha em uma recuperação detalhada do 

evento original.364  

É um método que compreende uma série de técnicas de recuperação de memória e de 

comunicação, destinados a aumentar a quantidade de informação que pode ser obtida a partir 

de um entrevistado.365 É uma das mais respeitadas técnicas de entrevista investigativa, sendo 

amplamente utilizada no mundo inteiro, principalmente com testemunhas/vítimas adultas, 

tendo sido adotado como o padrão a ser seguido por lei em vários países como Inglaterra, Nova 

Zelândia, Austrália, entre outros.366 

Tem se destacado como uma das técnicas de entrevista mais bem-sucedidas em 

psicologia e pesquisa legal nos últimos 25 anos. É um método que compreende uma série de 

técnicas de recuperação de memória e de comunicação destinados a aumentar a quantidade de 

informação que pode ser obtida a partir de um entrevistado.367  

Essa técnica aumenta o número de informações relatadas e a qualidade (isto é, a 

precisão) de detalhes recordados pelas testemunhas. Consiste em que o depoente se sinta 

acolhido e ciente das regras. É ele quem conduz a conversa, com relato livre, enquanto o 

profissional apenas o escuta. O grande diferencial reside em técnicas que buscam recriar o 

contexto do fato (som, cheiro) e só depois é que vêm as perguntas, realizadas de forma aberta, 

sem incluir novas informações.368 
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A entrevista cognitiva inicial foi formada por quatro técnicas concebidas para 

aumentar a recuperação de um evento por testemunhas. A primeira técnica envolve 

reconstrução mental do contexto, a segunda técnica o relato de tudo que a testemunha lembra, 

a terceira é a variedade de perspectivas a partir de sua própria pespectiva ou de outras pessoas 

que estavam envolvidas no evento e a quarta técnica envolvia tentativas de ordem temporais 

para relembrar o evento, do início para o final ou do final para o início. 

Fundada na psicologia cognitiva e social, está estruturada em cinco etapas, compostas 

por rapport, recriação do contexto, narrativa livre, questionamentos e fechamento, visando 

maior precisão da prova testemunhal. 

A primeira etapa consiste no chamado rapport, que é uma técnica amplamente 

utilizada na atuação da psicologia clínica e tem por objetivo abrir um canal de comunicação, 

estabelecendo uma ligação de sintonia e empatia com a outra pessoa. 

Nesta fase de acolhimento e construção do rapport, as testemunhas, são normalmente 

são entrevistadas por policiais ou pessoas que elas não conhecem. Por isso deve-se dedicar um 

tempo no início da entrevista para buscar acolher e deixar o/a entrevistado(a) mais à vontade 

para conversar. Todavia, a manutenção de um bom clima de entrevista só é assegurada se o 

rapport, ou seja, esta ligação de sintonia e empatia com outra pessoa, for mantido durante toda 

a entrevista.369  

A fase de construção de relacionamento que se segue a fase de introdução compreende 

duas seções. Primeiramente deve-se criar um ambiente descontraído, de apoio para crianças e 

estabelecer relações entre entrevistador e criança. Na segunda seção, é solicitado à criança 

descrever um evento neutro experimentado recentemente em detalhe. Este “treinamento” é 

projetado para familiarizar as crianças com as estratégias e técnicas de investigação abertas 

utilizadas na fase substantiva, a fim de demonstrar o nível específico de detalhe que podem 

fornecer.370 

A técnica central para coleta de informações é buscar um relato livre, sem nenhuma 

interferência, a não ser estimular que a testemunha fale mais com base no que conseguir 

                                                 
369  BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Avanços científicos em Psicologia do 

Testemunho aplicados ao Reconhecimento Pessoal e aos Depoimentos Forenses. Brasília: Ministério da 

Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL); Ipea, 2015. (Série Pensando o Direito; 59). Disponível em: 

<http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf>. Acesso em: 21 nov. 

2018, p. 25. 
370  LAMB, Michael E. et al. A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of 

investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview 

Protocol. Child abuse & neglect, v. 31, n. 11-12, p. 1201-1231, 2007, p. 1204. 



98 

 

 

recordar. Assim, a instrução dada aos entrevistados é reportar absolutamente tudo que lembram, 

mesmo o que considerem irrelevante ou o que só lembrem parcialmente.371 

É importante que haja a transferência de controle dentro da Entrevista Cognitiva, onde 

o entrevistador(a) explicita à testemunha/vítima que “quem estava lá” era ela e, portanto, é ela 

quem vai conduzir de fato a entrevista e que o papel do(a) entrevistador(a) é fundamentalmente 

ouvir.372 

Somente após esgotar todas as possibilidades de um relato livre por parte da 

testemunha/vítima, é que perguntas serão feiras tendo por base informações trazidas neste relato 

livre. O procedimento de questionamento compatível com a testemunha refere-se a que o 

entrevistador(a) deve buscar seguir a linha da narrativa e as informações trazidas, e não deve 

seguir um roteiro pré-estabelecido de perguntas. A elucidação de algum ponto deve ser feita a 

partir da adaptação das perguntas a cada situação, com base nas informações fornecidas pela 

pessoa. Em outras palavras, deixar a testemunha seguir a sua linha de raciocínio e seguir a 

entrevista através dessa linha, no lugar de o entrevistador guiar a entrevista.373 

O quarto passo são os tipos de perguntas, e um dos pontos críticos da entrevista é o 

formato no qual a pergunta é formulada. Existe abundante literatura científica mostrando que 

perguntas abertas (por exemplo, você me falou que viu um carro branco, fale mais o que lembra 

disso? Tinha mais alguém dentro do carro branco? Quando a testemunha nada falou a respeito 

de ter visto alguém no carro). Além disso, toda e qualquer intervenção por parte do 

entrevistador(a) que inclua novas informações, ainda não trazidas pela testemunha, devem ser 

evitadas (por exemplo, outra pessoa que estava na loja disse ter visto uma mulher no carro 

branco, você conseguiu vê-la?). Este último tipo de pergunta, além de ser no formato de 

pergunta fechada também é potencialmente sugestiva, que inclui informações novas, ainda não 

trazidas pela testemunha.374  

Apesar das amplas possibilidades de aplicação da entrevista cognitiva, ela é 

contraindicada em entrevistas investigativas com suspeitos. Via de regra, ao se entrevistar um 

suspeito, este tende a ser pouco colaborativo, o que prejudica o uso das técnicas da EC.375  
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Embora sejam muitas as vantagens da EC em relação às técnicas de entrevista padrão, 

existem algumas limitações práticas para sua efetiva utilização. Dentre elas, a necessidade de 

um certo nível de capacidades cognitivas, por parte do entrevistado, para aplicação dessas 

técnicas –  a utilização efetiva das técnicas cognitivas requer que o entrevistado possua um certo 

nível de desenvolvimento cognitivo e inteligência compatível com a compreensão da EC. Por 

isso pode ser contraindicada para crianças pré-escolares e indivíduos com recursos cognitivos 

limitados.376 

Em 1992, Fisher e Geiselman publicaram uma versão melhorada da entrevista 

cognitiva, que incluiu uma estrutura para a construção de relacionamento e comunicação eficaz 

com a testemunha. Durante todo o processo de entrevista, o entrevistador é desencorajado de 

interromper a testemunha, e é instruído a permitir que a testemunha controle o fluxo de 

informações e de ouvir atentamente o que a testemunha tem a dizer. 377 

A entrevista cognitiva é modificada, então, para que seja adequada para uso com 

crianças pequenas (4 a 9 anos de idade). Em sua versão, que segue o procedimento entrevista 

cognitiva melhorada, de construção de relacionamento e de estabelecer regras básicas e 

transferência de controle, a instrução mudança de perspectiva é removido.378 Foi estruturada 

para ser uma técnica de entrevista confiável que não só melhora a recordação, mas ajuda a 

inocular as crianças contra os efeitos das perguntas enganosas.379 

Em um experimento realizado, oitenta e quatro crianças entre 8 e 10 anos de idade 

assistiram a uma gravação de vídeo de um show de mágica. Um dia depois, eles foram 

entrevistados individualmente usando a Entrevista Cognitiva ou entrevista semiestruturada. As 

crianças entrevistadas através da entrevista cognitiva lembraram significativamente mais 

detalhes corretos relativos a pessoas e ações, sem o relato de informações erradas. 380 

A entrevista estruturada normalmente segue um formato idêntico ao da entrevista 

cognitiva, em que a entrevista começa com perguntas abertas e uma narrativa livre, e só depois 

que recordação livre foi esgotada são realizadas perguntas específicas. Geralmente, ela também 

inclui todas as técnicas que têm a ver com a construção do rapport e comunicar-se eficazmente 
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com a testemunha. A entrevista estruturada é representada principalmente nos estudos de 

entrevista cognitiva modificada.381  

É interessante notar que a entrevista estruturada lembra o passo a passo do Instituto 

Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano (protocolo NICHD), utilizado no 

Brasil. 

 

4.4 PROTOCOLO NICDH 

 

O protocolo NICHD segue técnicas que se assemelham a entrevista cognitiva. Porém, 

em relação ao testemunho infantil, o protocolo se mostra mais adequado, por apresentar técnicas 

de acesso a memória episódica, aumentando o número de informações e detalhes obtidos na 

entrevista com crianças.  

Foi criado por pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde Infantil e 

Desenvolvimento Humano (NICHD), como um protocolo de entrevista flexível para ajudar os 

investigadores forenses a realizar entrevistas adequadas ao desenvolvimento das crianças.382 O 

protocolo NICHD foi desenvolvido usando princípios identificados por pessoas que trabalham 

no campo, bem como os investigadores investigaram memória criança.383 

É um instrumento estruturado de referência, reconhecido pela literatura internacional 

com estudos empíricos comprovados, validado em diversos países, como Estados Unidos, 

Suécia, Finlândia, Noruega, Canadá, Reino Unido, Portugal e Israel. Seu objetivo principal é o 

relato livre da criança, para que conte o fato ocorrido com suas próprias palavras, no seu próprio 

ritmo e sem interrupção do entrevistador e de questões sugestivas, obtendo informações de 

qualidade, mais precisas, detalhadas e com maior credibilidade em relação às informações 

obtidas através de outras entrevistas. 

Abrange todas as fases da entrevista investigativa e é projetado para traduzir as 

recomendações baseadas em pesquisas em diretrizes operacionais, a fim de aumentar a 

recuperação de relatos informativos, completos e precisos de abuso alegados por jovens vítimas, 

que tenham entre 4 e 13 anos de idade,384 os quais quando entrevistadas usando o protocolo, 

                                                 
381  MEMON, Amina; MEISSNER, Christian A.; FRASER, Joanne. The Cognitive Interview: A meta-analytic 

review and study space analysis of the past 25 years. Psychology, public policy, and law, v. 16, n. 4, p. 340, 

2010, p. 349. 
382  BROWN, Deirdre A. et al. The NICHD investigative interview protocol: an analogue study. Journal of 

Experimental Psychology: Applied, v. 19, n. 4, p. 367, 2013, p. 368. 
383  ODEGARD, Timothy N. et al. Children’s Eyewitness Memory for Multiple Real‐Life Events. Child 

Development, v. 80, n. 6, p. 1877-1890, 2009, p. 1878. 
384  HERSHKOWITZ, Irit et al. Improving credibility assessment in child sexual abuse allegations: the role of the 

NICHD investigative interview protocol. Child Abuse & Neglect, v. 31, n. 2, p. 99-110, 2007, p. 101. 
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forneceram mais detalhes em resposta às perguntas do que as crianças entrevistadas sem o 

protocolo.385  

Assim, se as crianças devem ser repetidamente ouvidas sobre os fatos legais 

investigados, o uso de tais protocolos, nesses casos, é menos problemático do que entrevistas 

não estruturadas.386 

Os estudos de campo realizados em vários países têm demostrado que os 

entrevistadores treinados para usar o Protocolo são mais propensos a seguir recomendações de 

melhores práticas de entrevistas do que eram antes.387 O que revela que o protocolo NICHD 

não só melhora a qualidade da entrevista, mas também facilita a avaliação quanto a 

credibilidade do testemunho das crianças, se tornando uma ferramenta forense valiosa.388 

Entrevistas realizadas sem preparo técnico, sem metodologias adequadas ao 

desenvolvimento cognitivo e social da criança, resultam em oitivas de qualidade questionável 

e depoimentos pouco credíveis, além de agravar o trauma primário decorrente da violência e 

gerar novos traumas secundários.  

O protocolo NICHD não é uma panaceia para a miríade de desafios que crianças e 

entrevistadores enfrentam no contexto da entrevista forense; algumas crianças continuam 

relutantes em divulgar, outros podem fornecer relatos falsos, e os entrevistadores ainda podem 

usar questões sugestivas. No entanto, os dados atuais mostram que o uso do Protocolo tem sido 

eficaz, resultando em entrevistas de alta qualidade, ajudando crianças a fornecer descrições e 

narrativas ricas em detalhes de suas experiências sem comprometer o rigor dos seus relatos.389 

O protocolo NICHD ajuda crianças, de forma cooperativa, a relatar informações sobre 

eventos passados, porém, a forma tradicional do protocolo presta pouca atenção a alguns fatores 

em relação à crianças que são relutantes ou tem dificuldades de falar sobre suas experiências. 

Em uma pesquisa realizada com essas crianças, revisou-se o protocolo NICHD para que 

pudesse ser aplicado para esse tipo específico de comportamento da criança, com técnicas que 

                                                 
385  CYR, Mireille; LAMB, Michael E. Assessing the effectiveness of the NICHD interview protocol when 

interviewing french-speaking alleged victims of sexual abuse in Quebec. Child Abuse & Neglect, v. 33, n. 5, 
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Implications for child witness testimony. Handbook of eyewitness psychology, v. 1, p. 447-472, 2007, p. 462. 
387  BROWN, Deirdre A. et al. The NICHD investigative interview protocol: an analogue study. Journal of 

Experimental Psychology: Applied, v. 19, n. 4, p. 367, p. 368. 
388  HERSHKOWITZ et al., op. cit., p. 107. 
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ajudam os entrevistadores a construir um relacionamento melhor, fornecendo à criança mais 

apoio emocional durante a entrevista.390 

O protocolo se divide em duas fases, chamada de pré-substantiva e substantiva. Na 

fase pré-substantiva, é realizado o treino cognitivo e o rapport, ou seja, o estabelecimento do 

relacionamento entre entrevistador e a criança. Para a eficácia do protocolo, o ambiente em que 

a criança será ouvida deve ser livre de objetos, brinquedos e distrações, para que a criança 

mantenha o foco em sua narrativa.  

Essa fase de construção de relacionamento compreende duas seções. A primeira é 

projetada para criar um ambiente descontraído, de apoio para a criança e estabelecer relações 

entre a criança e o entrevistador. No segundo, é solicitado à criança descrever eventos neutros, 

porém de forma detalhada. Este treinamento é projetado para familiarizar a criança com as 

estratégias e técnicas de investigação que serão utilizadas.391 

A primeira fase do protocolo consiste na apresentação do entrevistador, explicando o 

objetivo da entrevista, abrindo um canal de comunicação, estabelecendo uma ligação de 

sintonia e empatia, com a transferência de controle da entrevista para a criança. Com crianças 

mais novas, em período pré-escolar, é importante, antes do início da entrevista, verificar se a 

criança entende determinados conceitos, sobre verdade e mentira, para que se verifique se a 

criança entende o contexto do que irá relatar.  

Essa verificação pode ser realizada através de perguntas simples como por exemplo, 

“qual a cor da blusa que estou usando?”. Ainda, deverá o entrevistador verificar se a criança 

tem capacidade de narrar e evocar a sua memória dentro de determinado tempo e espeço, 

solicitando assim que conte um acontecimento recente vivido pela criança, como uma festa de 

aniversário ou o que comeu naquela manhã.  

Nessa fase o entrevistador também irá explicar as regras da entrevista, explicando que 

a criança pode responder que não sabe, não se lembra ou não entendeu. Além disso, outro 

objetivo é com que a criança se prepare para a próxima fase, se familiarizando com o relato 

livre e as questões abertas, que gradualmente vão se transformando em questões mais 

focalizadas, através da solicitação de que a criança conte tudo que ocorreu, de forma livre e sem 

a menção de informações sobre o crime apurado ou fatos aos que a levaram ao depoimento 

forense. 
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103 

 

 

A metodologia central do protocolo se baseia nas questões abertas, estimulando o 

relato livre da criança, resultando em um depoimento fiável e com altos índices de detalhes. 

Assim que a criança relata o abuso sexual, o entrevistador deverá encorajar a criança a contar 

mais sobre o abuso e, caso seja necessário formular questões, deverão ser realizadas com as 

mesmas palavras utilizadas pela criança, referindo-se apenas a detalhes relatados durante a 

entrevista. Após, deverá apurar se o evento acorreu mais de uma vez, e não o número exato de 

vezes, devido à dificuldade de identificação da quantidade de vezes que a criança apresenta. 

Após esgotada toda possibilidade de questões abertas, o entrevistador utilizará 

questões diretas, com escopo de identificar questões nucleares não fornecidas durante a 

narrativa livre. As questões diretas, sempre que possível, deverão sempre ser mescladas com as 

questões abertas. Em último caso, o entrevistador poderá utilizar questões fechadas e em 

quantidade extremamente limitada, excluindo qualquer pergunta fechada que resulte em 

respostas indutivas e sugestivas.  

O protocolo NICHD enfatiza o uso de perguntas abertas e do relato livre, (por exemplo, 

“diga-me tudo o que aconteceu”, “diga-me tudo o que você pode sobre isso”, “diga-me 

mais”).392 Além do relato livre e das questões abertas, visando a não contaminação da memória 

da criança, o entrevistador somente faz referência à detalhes mencionados pelo infante, 

utilizando as mesmas palavras usadas. Perguntas sugestivas são fortemente desencorajadas na 

utilização do protocolo. 

 

4.4.1 O estado da arte do depoimento especial no Brasil - experiências implantadas em 

conformidade com a Recomendação nº 33 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

 

O Depoimento Especial, instituído pela Lei nº 13.431/2017 e anteriormente chamado 

de depoimento sem dano, é o procedimento de escuta realizada com o uso de técnicas não 

indutivas, através de intermediários (psicólogos ou assistente sociais) que, em tese, teriam 

familiaridade em sua formação ou com treinamento especifico, voltado aos aspectos cognitivos 

e sociais de crianças e adolescentes.  

O procedimento de escuta baseia-se na definição de métodos e técnicas que devem ser 

utilizados de modo a lhes assegurar todas as condições ambientais e cognitivas para a realização 
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da oitiva de menores, dentro dos princípios do respeito à sua condição especial de pessoas em 

desenvolvimento.393 

Sua utilização, em síntese, agrega quatro argumentos. A ineficácia do sistema criminal; 

o suposto trauma ou dano causado à criança pela repetição incessante de sua narrativa sobre o 

episódio de violência ou pela inabilidade de se proceder à sua inquirição, isto é, tentativa de se 

evitar a vitimização secundária; a garantia da melhor correspondência possível entre a 

lembrança da vítima e o fato ocorrido, de forma a minorar lapsos e retificações inerentes ao 

funcionamento da memória; aprimoramento dos mecanismos de proteção e 

responsabilização.394 

Este tipo de escuta é utilizado em vários países do mundo, como Colômbia, Estados 

Unidos, Índia, Chile, Canadá; Argentina, Espanha, Lituânia, Escócia, Noruega e Austrália. O 

maior número de experiências encontra-se em países da América do Sul (28%), da Europa 

(28%) e da Ásia (16%).395 Na América Latina, o país de referência é a Argentina, que implantou 

o procedimento denominado Câmara Gesell antes do Brasil. 

Tanto na Argentina como no Brasil, os procedimentos, respectivamente denominados 

Câmara de Gesell e depoimento sem dano, tiveram início em meados dos anos 2000, sem 

discussão anterior com psicólogos e assistentes sociais. Após a instalação das primeiras salas 

especiais é que as discussões sobre essas práticas tomaram forma e foram liderados por 

psicólogos na Argentina e por psicólogos e assistentes sociais no Brasil.396 

Porém, essa experiência não é nova, foi implantada desde 1980 nos Estados Unidos, 

Canadá e Inglaterra. Na Argentina, em que pese ter sido implantada as salas antes do Brasil, a 

legislação que regulamenta esta modalidade de depoimento naquele país foi aprovada somente 

em 2004, um ano após a implantação da primeira sala de depoimento especial na Região Sul 

do Brasil. 397 Já em nosso país, a legislação que regulamenta o depoimento de crianças e 

adolescentes vítimas de violência demorou 14 anos. 

As legislações de vários países do mundo têm sido modificadas a fim de atender as 

exigências do artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, reafirmando 

                                                 
393  SANTOS, Benedito Rodrigues; GONÇALVES, Itamar Batista. (Coord.). Depoimento sem medo (?). Culturas 
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seu direito de formular seus próprios juízos, de expressar suas opiniões livremente sobre todos 

os assuntos relacionados a si e para que tenha a oportunidade de ser ouvida em todo processo 

judicial que a afete, direta ou indiretamente, o que deve ser realizado conforme legislação 

nacional. 

Há várias alternativas de métodos e técnicas para ouvir a criança em juízo em ou órgãos 

especializados. A Câmara Gesell foi criada pelo psicólogo americano Arnold Gesell (1880-

1961), que se dedicou a estudar os estágios de desenvolvimento das crianças. Basicamente, 

consiste em duas câmaras com uma parede divisória; na parede, há um vidro que permite ver 

apenas de um dos lados, mas não vice-versa.398 Um dos lados destina-se à realização da escuta 

do menor, com gravação audiovisual. O outro lado, acontece a audiência, podendo-se observar 

o espaço em que o menor está depondo e ouvi-lo.  

A Câmara de Gesell corresponde a um espaço físico alternativo para recolher o 

depoimento da criança, no que respeita à sua gravação audiovisual existem duas formas de 

tecnologia de vídeo: a filmagem do depoimento (videotaping evidence) e o uso de um circuito 

fechado de televisão - Closed Circuit of Television (CCTV).399  

O sistema de depoimento CCTV é um sistema amplamente utilizado, por se tratar de 

um sistema de videoconferência, transmitindo o testemunho da criança que se encontra em outra 

sala, permitindo justamente, que a criança não esteja presente fisicamente no ambiente da sala 

de audiências. 

A sala de audiência e sala de tomada do depoimento especial são distintas, havendo 

interligação entre elas (por meio de circuito fechado de TV ou sala de espelhos) de forma a 

haver transmissão de som e imagem em tempo real entre uma e outra. Ao final, tudo é registrado 

em mídia que passa a compor o processo judicial. 400  

No Brasil, a experiência foi implantada em 2003, através do Projeto Depoimento Sem 

Dano, com o objetivo de promover a proteção psicológica das vítimas e testemunhas com a 

realização de instrução criminal mais apurada tecnologicamente. A entrevista é realizada por 

técnicos – psicólogos, assistentes sociais e pedagogos – objetivando facilitar a interlocução 

entre vítima / testemunha infanto-juvenil e operadores do direito.401  
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O projeto criou a primeira sala de depoimento sem dano, na 2ª Vara da Infância e 

Juventude, da Cidade de Porto Alegre. De acordo com o Dr. José Antônio Daltoé Cezar, 

idealizador no projeto, desde o início do projeto, procurou-se com as fontes acadêmicas 

existentes, alterar a forma tradicional de inquirição, incluindo-se nela o rapport, o relato livre, 

que se evitasse a possibilidade de perguntas diretas, a valoração dos gestos, sinais, o olhar e não 

somente a palavra.402  

O depoimento sem dano, consistia em seguir as etapas estabelecidas: acolhimento 

inicial (criança e responsável era acolhida pelo técnico e havia o esclarecimento sobre o DSD 

e do ambiente onde deveria ocorrer, além de evitar o encontro com o agressor), depoimento ou 

inquirição da criança (técnico atua como facilitador do depoimento em audiência gravada, 

permitindo o registro rigoroso do relato) e o acolhimento final e encaminhamentos (devolução 

do depoimento a criança, possibilidade de conversa sobre seus sentimentos; de como a família 

vem agindo frente a esta problemática; se vem recebendo algum suporte social ou psicológico 

para trabalhar as sequelas advindas do trauma sofrido; se há ainda alguma vinculação com o 

abusador, etc.).403 

Este procedimento leva em torno de 15 a 30 minutos. Inicia-se o depoimento 

propriamente dito com a narração livre, seguida pelas perguntas dos operadores do direito que 

acompanham desde a sala de audiências. Desde 2007, a entrevista cognitiva é o referencial no 

Depoimento Especial. É utilizado o Protocolo The National Children´s Advocacy Center – 

Aliança Nacional da Criança. O Protocolo Brasileiro é baseado no Protocolo de Entrevista 

Forense do NCAC 404 e em alguns estados é utilizado o protocolo NICDH. 

A partir daí, várias salas foram implementadas pelos estados do Brasil. Houve muita 

discussão, principalmente por parte dos conselhos federais de psicologia e assistência social. 405 

Surgiram pelo Brasil, alguns projetos com outras denominações para a oitiva de crianças vítima 

de violência.  

A Audiência sem Trauma, usada em Curitiba, a Audiência Interprofissional Protetiva 

à Vítima, empregada em Brasília e o Atendimento Não Revitimizante de Crianças e 
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Adolescentes Vítimas de Violência, projeto iniciado em alguns municípios de São Paulo. 

Como justificativa para o surgimento dessas novas técnicas, alguns reconheciam que os 

debates e as discussões em torno do Depoimento sem Dano, travados nos últimos anos, 

conduziram a que se pensasse em outros modelos de trabalho, alterando-se algumas etapas ou 

procedimentos próprios do DSD.406 

Independente da técnica usada, a criança ou adolescente ainda é ouvido inúmeras vezes 

desde a notificação/denúncia do fato delituoso por instituições como o conselho tutelar, a 

delegacia especializada e Instituto Médico Legal. Quando se chega na fase judicial, instância 

na qual o depoimento ganha valor de prova, a criança/adolescente presta depoimento 

novamente. 407  

Porém, a prática de depoimento especial não necessariamente implica diminuição 

significativa do número de vezes que a criança narra sua versão do ocorrido. Isso dependerá de 

arranjos que envolvem coordenação entre organizações distintas e de ajustes internos a essas 

mesmas organizações, tais como o poder judiciário, a polícia, a saúde e a assistência social.408  

Em 2010 houve a aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação 

nº 33, de 23 de novembro de 2010, de uma recomendação para os Tribunais de todo país para 

a implantação de sistema de depoimento vídeo gravado para escuta de crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais, devendo este ser realizado em 

ambiente separado da sala de audiências, com participação de profissional especializado para 

essa prática, usando os princípios básicos da entrevista cognitiva. 

O CNJ, ao recomendar aos tribunais tal prática, baseou-se no art. 227, da CF; artigo 

12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e artigo 28, § 1º e 100, parágrafo 

único, inciso XII. Além disso, considerou a necessidade de viabilizar a produção de provas 

testemunhais de maior confiabilidade e qualidade nas ações penais. 

Em abril de 2017, foi promulgada a Lei nº 13.431, pautada nos direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, e nos diplomas internacionais, assegura o Princípio da Proteção 

Integral.  Essa lei tem vacatio legis de um ano (art. 29), a qual normatiza e organiza o sistema 

de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria 

mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos termos do Art. 227 da CF (art. 1º) e 
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Revista Psicologia: ciência e profissão, v. 34, n. 2, p. 362-375, 2014, p. 364. 
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estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência 

e regula o depoimento especial. 

Estabelece a violência física, psicológica, sexual e institucional como formas de 

violência. Essa última é entendida como a violência praticada por instituição pública ou 

conveniada inclusive quando gerar revitimização, restando evidente a preocupação de oitiva 

dessas vítimas e/ou testemunhas de forma adequada.  

A escuta especializada deve ser realizada perante o órgão da rede de proteção (saúde, 

educação e assistência social – art. 7º).  

Estabelece a produção antecipada de provas, principalmente nos casos de violência 

sexual e de forma obrigatória quando a criança tiver até 7 anos, para que seja reduzido o número 

de vezes que essa criança será ouvida. Para a realização dos procedimentos de escuta deverão 

contar com delegacias especializadas, serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços 

socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e Defensoria Pública, entre outros 

possíveis de integração, e ainda, estabelecer parcerias em caso de indisponibilidade de serviços 

de atendimento (art. 16, § único). 

O depoimento especial será realizado quando a criança for ouvida perante a autoridade 

judicial ou policial (art. 8º). Consiste na aplicação de uma metodologia diferenciada de escuta 

de crianças e adolescentes na Justiça.  

Na prática, servidores da Justiça são capacitados para conversar com crianças em um 

ambiente lúdico, procurando ganhar a sua confiança e não interromper a sua narrativa, 

permitindo o chamado relato livre. A conversa é gravada e assistida ao vivo na sala de audiência 

pelo juiz e demais partes do processo, como procuradores e advogados da defesa, por exemplo.  

A criança tem ciência de que está sendo gravada, informação que é transmitida de 

acordo com a sua capacidade de compreensão. Assim, a Lei nº 13.431/2017 permitirá a garantia 

da dignidade do menor, ao estabelecer medidas de assistência e proteção à criança e ao 

adolescente, obstando a continuidade da violação dos menores que se encontram em situação 

de vítimas e testemunhas do crime de abuso sexual. 
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5 DIREITOS HUMANOS E O SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS 

CRIANÇAS NO BRASIL 

 

 

O presente capítulo, objetiva traçar um panorama histórico-legislativo do sistema 

de proteção de direitos das crianças, consolidados em diplomas internacionais e, no Brasil, 

efetivado desde nossa Constituição Federal até a Lei do depoimento especial. Tem-se como 

objetivo a análise da prova testemunhal infantil, através do depoimento especial, procedimento 

utilizado na oitiva das vítimas infanto-juvenis.  

É através deste panorama que poderemos realizar a análise direcionada à efetivação 

da proteção dos direitos fundamentais das vítimas, preservando a dignidade humana, os direitos 

da personalidade e as garantias constitucionais, tanto da vítima infantil, quanto dos direitos 

fundamentais e processuais do acusado. 

 

5.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Após a saturação do estado primitivo, resultou-se em um ápice cultural, surgindo 

os direitos. As primeiras normas concebidas foram consideradas como normas religiosas, pois 

eram normas advindas diretamente de uma divindade.  

Como um dos documentos mais antigos que se relaciona com os direitos humanos, 

o Código de Hamurabi, teria sido escrito com uma mão sobre o coração, o comprimindo, como 

se o quisesse despertar para ouvir a palavra divina da lei409 e com a outra mão, escrevia sobre a 

pedra. Podemos citar ainda Moisés, que subiu ao monte para receber de Deus as leis, que foram 

transcritas em uma pedra, criando os dez mandamentos.  

Até o surgimento da figura do Estado aquele que legislava o fazia em nome de 

Deus. Somente mais tarde é que surge a figura do Estado, através do Contrato Social, proposto 

por Rousseau410. Para ele, o homem nasceria bom e íntegro, porém a sociedade o corromperia, 

tornando-se mau e injusto, causando desequilíbrio na ordem social.  

Em razão disso, pensava na sociedade ideal, defendendo que a liberdade, bem-estar 

e segurança do homem seria preservada através de um contrato social, ou seja, através de um 

pacto firmado entre os cidadãos, por meio do qual prevaleceria a soberania política da vontade 

                                                 
409  ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. São Paulo: Ícone, 2001. 
410  ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípio de direito político. Edições e Publicações Brasil, 

1960. 
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coletiva, visando o interesse do bem comum, indicando que a constituição do Estado seria a 

melhor forma de organizar a sociedade civil e proteger os cidadãos. 

Com a caminhada dos séculos, os processos elaborativos e normativos se 

modificaram até atingirem os recintos parlamentares, onde nem sempre chegaram aos ecos das 

necessidades sociais.411 Apesar de diversos movimentos e documentos importantes como a 

Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão em 1789, o momento mais importante na 

história dos direitos humanos foi após as atrocidades da segunda guerra mundial, com a 

Organização das Nações Unidas, visando a paz mundial. 

Em junho de 1945, foi assinada a Carta das Nações Unidas, elaborada por 

representantes de 50 países com diversas culturas e etnias, a qual estabeleceu a Organização 

Internacional, tendo como finalidade promover a tolerância, a paz, o progresso econômico e 

social de todos os povos.  

Esse importante documento tinha a finalidade de preservar as gerações vindouras 

do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis 

à humanidade, além de reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no 

valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das 

nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às 

obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes e a promover o progresso social e melhores 

condições de vida dentro de uma liberdade ampla.412 

Em dezembro de 1948, foi adotada e proclamada a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos413, sendo considerado o documento marco na história dos Direitos Humanos, 

pois estabelece a proteção universal dos direitos humanos como uma norma a ser alcançada por 

todos os povos, influenciando diversas constituições. Adota-se aqui a concepção 

contemporânea de direitos humanos, pela qual eles são concebidos como unidade indivisível, 

interdependente e inter-relacionada, na qual os valores da igualdade e liberdade se conjugam e 

se completam.414 

Assim, sob este prisma da reconstrução dos direitos humanos, no Pós-Guerra, há, 

por um lado, a emergência do “Direito Internacional dos Direitos Humanos”, e, por outro, a 

nova feição do Direito Constitucional ocidental, aberto a princípios e a valores. No âmbito do 

                                                 
411  ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. São Paulo: Ícone, 2001, p. 66. 
412  ONU. Carta das Nações Unidas. São Francisco, 1945, p. 3. Disponível em: <https://nacoesunidas. org/wp-

content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf>. Acesso em: 27 set. 2018.  
413  ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembléa das Nações Unidas: Paris, 1948. Disponível 

em <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 27 set. 2018. 
414  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional internacional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 75. 
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Direito Internacional, começa a ser delineado o sistema normativo internacional de proteção 

dos direitos humanos. É como se se projetasse a vertente de um constitucionalismo global, 

vocacionado a proteger direitos fundamentais e limitar o poder do Estado, mediante a criação 

de um aparato internacional de proteção de direitos.415  

Em razão da latente necessidade de reconstrução dos direitos humanos, em repúdio 

à concepção positivista indiferente aos valores éticos e limitação ao poder estatal, a dignidade 

da pessoa humana foi consagrada no plano internacional. A partir daí, diversos países inseriram 

em suas constituições como fundamento do Estado, inclusive o Brasil, ao estruturar a Carta 

Magna, em seu artigo 1º, inciso III, toando como fundamento dos demais direitos. 

 

5.2 PARADIGMA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS: LEGISLAÇÃO 

E RESOLUÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Uma série de tratados internacionais expandiram o corpo do direito internacional dos 

direitos humanos, os quais convalidaram os direitos da personalidade. Neste trabalho, 

focaremos nos tratados que se relacionam com os direitos das crianças apenas.  

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da infância 

não existia. Não havia a consciência da particularidade infantil, essa particularidade que 

distingue essencialmente a criança do adulto. Nesta esteira, com a evolução da sociedade, 

também houve o reconhecimento da criança, primeiro como sujeito e sua importância dentro 

da sociedade e, após, finalmente, como sujeito de direitos. 

Em razão da sua condição de vulnerabilidade, por ser pessoa em desenvolvimento 

cognitivo e social, resultou na preocupação de diversos órgãos internacionais, os quais 

elaboraram uma gama de tratados internacionais com diretrizes aptas a resguardar e garantir os 

direitos inerentes às crianças e adolescentes, detendo ampla tutela. Para a comunidade 

internacional, considera-se como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, 

firmado na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, provada pela Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas em 1959, em seu art. 1º. 

Diversos documentos surgiram com o objetivo de reconhecer os direitos das pessoas 

enquanto indivíduos, incluindo a população infanto-juvenil, os quais definiu os direitos 

                                                 
415  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional internacional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 87. 



112 

 

 

humanos comuns a todas as crianças e consagrou a Doutrina de Proteção Integral.416 Este 

princípio vem sendo edificado desde a edição da Declaração de Genebra de 1924 sobre os 

Direitos da Criança (DGDC) e da Declaração dos Direitos da Criança, em 1959 (DDC). A 

necessidade de proteção especial foi ratificada pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) e enunciada pela Convenção sobre os Direitos da Criança (CSDC).417 

Conhecida como a primeira declaração universal dos direitos da criança, a Declaração 

de Genebra de 1924, conferia a “necessidade de proclamar à criança uma proteção especial”, 

adotando 5 princípios voltados aos menores, tais como: a) concessão de meios necessários para 

o seu desenvolvimento normal, tanto material como espiritual; b) alimentação, cuidados de 

saúde necessários, ajuda, recuperação de delinquentes, proteção e abrigo às crianças órfãs e 

abandonadas; c) socorro prioritários em tempos de crise ou emergência; d) concessão de 

ferramentas para que ela se torne capaz de sustentar-se, e proteção contra toda forma de 

exploração; e) e a criação na consciência de que seus talentos devem ser colocados à serviço de 

seus semelhantes. 

Vinte e quatro anos depois, após as atrocidades da segunda Guerra Mundial, em 1948, 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, declarou que a maternidade 

e infância têm direitos aos cuidados e assistências especiais, reconhecidos nos artigos XXV e 

XXVI, além dos direitos extensivos às crianças como a proteção da pessoa humana e liberdade, 

contra a discriminação de raça, nacionalidade religião. 

Em 1959, reafirmando em seu corpo as Declaração supracitadas, a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia das Nações Unidas e ratificada 

pelo Brasil, proclamou o direito que a criança tenha uma infância feliz, fundado no direito à 

liberdade, a igualdade e ao convívio social, preconizadas em dez importantes princípios. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, dispõe e ratifica os termos de 

outros tratados, afirmando em seu artigo 24 o direito de toda criança ter, sem discriminação 

alguma por motivo de cor, sexo, religião, origem nacional ou social, situação econômica ou 

nascimento, acesso às medidas de proteção que a sua condição de menor requerer por parte de 

sua família, da sociedade e do Estado e que toda criança deverá ser registrada imediatamente 

após seu nascimento e deverá receber um nome, tendo direito de adquirir uma nacionalidade. 

                                                 
416  PISA, Osnilda; STEIN, Lilian. Milnitsky. Abuso sexual infantil e a palavra da criança: pesquisa científica e a 

intervenção legal. Revista dos Tribunais: RT, v. 96, n. 857, p. 456-477, mar. 2007, p. 457. 
417  CARIBÉ, Julia de Barros; LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira. Testimony without harmful effects: full 

protection of the child victim of intrafamilial sexual abuse. Journal of Human Growth and Development, v. 

25, n. 1, p. 108-116, 2015, p. 2. 
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Em 1969, destaca-se a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como 

Pacto de San José da Costa Rica e ratificado pelo Brasil apenas em 1992 pelo decreto 678, 

observando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consolidando um regime voltado 

para a liberdade e justiça social.  

O artigo 4º preserva o direito à vida desde a sua concepção e o artigo 19, que trata dos 

direitos da criança, estabelece que toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua 

condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado. Apesar de trazer 

apenas dois artigos específicos sobre os direitos das crianças, depreende-se que o documento 

resguarda como um todo os direitos que são aplicadas às crianças de uma forma geral.  

Em novembro de 1985, foi formulada as Regras de Beijyng, consideradas como regras 

mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, 

adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução nº 40/33, conhecida 

também como Regras de Pequim. 

São regras mínimas estabelecidas pelas Nações Unidas para a administração da Justiça 

de menores, visando a proteção dos direitos humanos fundamentais, assegurando garantias 

básicas processuais a menores que cometem atos infracionais. Apesar de não ratificado pelo 

Brasil, este documento tem um peso significativo em nosso ordenamento, já que o Estatuto da 

Criança e Adolescente se baseou neste tratado. 

A finalidade deste documento reside em serem propiciados pelo Estado, condições 

durante o período de idade e que o jovem é mais vulnerável a um comportamento deturpado, 

visando a promoção de um processo de desenvolvimento pessoal e de educação o mais isento 

possível do crime e da delinquência.418 

O documento mais abrangente em relação aos direitos das crianças é a Convenção 

Internacional sobre Direitos da Criança, a qual articulou todos os aspectos relevantes, ou seja, 

econômicos, sociais, culturais e políticos. Foi formulada em 1989, aprovada por unanimidade 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas e adotada pelo Brasil em 1990, através do Decreto 

nº 99.710, ratificada no mesmo ano, através do Decreto Legislativo nº 98. 

O grande diferencial desta Convenção é o reconhecimento do direito da criança de ser 

ouvida e ter sua opinião levada em consideração, constituindo um dos quatro princípios gerais 

da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC). Assim, os direitos internacionais da criança 

                                                 
418 FERRANDIN, Mauro. Ato penal juvenil: aplicabilidade dos princípios e garantias do ato penal. Curitiba: 

Juruá, 2009, p. 32. 



114 

 

 

não se limitam aos direitos que se derivam de sua vulnerabilidade, como era estabelecido na 

Declaração de Genebra de 1924 e na Declaração sobre os Direitos das Crianças de 1959.419 

Com sua ratificação, inaugurou-se uma nova era em relação aos direitos da criança e 

do adolescente, declarando a necessidade de proteção e cuidados especiais, antes e depois de 

seu nascimento, em razão da peculiar situação de desenvolvimento, em que a maturidade física 

e mental ainda é incompleta, resultando em sua vulnerabilidade.  

Ratificado por 193 países, foi responsável por transformar o tratamento dispendido a 

criança em várias partes do mundo, influenciando diversas constituições e legislações, inclusive 

em nosso ordenamento jurídico. A convenção compreende 54 artigos, fundados em quatro 

principais princípios: a) não discriminação ou universalidade – artigo 2º; b) melhor interesse da 

criança – artigo 3º; c) direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento – artigo 6º; e d) respeito 

pelas suas opiniões – artigo 12.  

Foi o primeiro documento internacional a reconhecer a criança como sujeito de direitos 

e não um mero objeto de proteção deste, acolhendo a Doutrina da Proteção Integral. O princípio 

da proteção integral caracteriza-se pela valorização da condição de vulnerabilidade do infante, 

sendo dever do Estado, da família e da sociedade amparar a criança e o adolescente em seu 

desenvolvimento físico, mental, moral e intelectual.420 

O artigo 2º atribui a todas as crianças os direitos garantidos na Convenção, sem 

exceção, afirmando que os Estados Partes devem respeitar e garantir os direitos estabelecidos 

na presente Convenção a todas as crianças em sua jurisdição, sem discriminação de nenhum 

tipo, independentemente das condições da criança, de seus pais e das pessoas responsáveis por 

ela com relação a raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, 

nacionalidade, etnia ou origem social, propriedade, deficiência física ou mental, nascimento ou 

qualquer outra condição. 

O artigo 3º preconiza o “melhor interesse da criança”, e engloba o desenvolvimento e 

o pleno exercício de seus direitos, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, 

espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e 

dignidade, tornando-se um dever a sua oitiva. Assim, os Tribunais de Justiça e operadores do 

                                                 
419  ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Pensando o direito da criança de ser ouvida e ter sua opinião levada 

em consideração. In: VIOLÊNCIA sexual e escuta judicial de crianças e adolescentes: a proteção de direitos 

segundo especialistas. São Paulo: AASPTJ-SP; CRESS-SP, 2012, p. 215. 
420  MOCHI, Tatiana de Freitas Giovanini; BANNACH, Rodrigo; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do abuso 

sexual intrafamiliar: uma violação aos direitos da personalidade da criança e do adolescente. Revista Jurídica 

Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 11, n. 2, 2011, p. 404. 
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Direito devem se pautar na Legislação Pátria e nas legislações infraconstitucionais para a 

correta oitiva da criança, criando mecanismos como forma de auxiliar corretamente tal oitiva.  

O artigo 6º confere o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, 

relacionando-se com os direitos de dispor dos serviços de saúde e padrão de vida adequados. O 

artigo 12 da Convenção assegura à criança, desde que se sinta capacitada a formular seus 

próprios juízos, o direito de expressar suas opiniões livremente sobre os assuntos relacionados 

com ela, considerando a sua idade e maturidade. Garante-lhe, inclusive, a oportunidade de ser 

ouvida em todo processo judicial ou administrativo que lhe afete diretamente, em conformidade 

com as regras processuais da legislação nacional. 

Ainda, o Comitê da ONU sobre os Direitos das Crianças (Committee on the Rights of 

the child), considera que o art. 12 da CDC421 é uma provisão singular entre os tratados de 

direitos humanos, na medida em que dispõe tanto sobre o status social como legal da criança, 

que é sujeito de direitos, não se devendo presumir que não tenha capacidade de expressar seus 

pontos de vista.422 Em vista disso, à criança deverá ser dada a opção querer ou não se expressar, 

não constituindo uma obrigação, mas sim um direito e uma escolha: 

 

A criança, entretanto, tem o direito de não exercer este direito. Expressar 

pontos de vista é uma escolha da criança, não uma obrigação. Os Estados-

parte devem garantir que a criança receba todas as informações e conselhos 

necessários para tomar uma decisão em seu melhor interesse.423 

 

O artigo 12 aplica-se ainda a qualquer procedimento de escuta em que se relacione 

com a criança. Além dos quatro princípios basilares em que está ancorada a Convenção, esta 

ainda traz em seu escopo diversos outros direitos civis, como a liberdade de expressão, de 

pensamento, religião e acesso à informação. A Convenção deve servir de instrumento básico 

para todos aqueles que direta ou indiretamente trabalham em prol da população infanto-

juvenil.424  

                                                 
421  Art. 12, CDC: 1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos 

o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-

se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança. 2. Com tal 

propósito, se proporcionará à criança, em particular, a oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial 

ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão 

apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional. 
422  ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Pensando o direito da criança de ser ouvida e ter sua opinião levada 

em consideração. In: VIOLÊNCIA sexual e escuta judicial de crianças e adolescentes: a proteção de direitos 

segundo especialistas. São Paulo: AASPTJ-SP; CRESS-SP, 2012, p. 216. 
423  Ibid.  
424  PEREIRA, Tânia da Silva; MELO, Carolina de Campos. Infância e juventude: os direitos fundamentais e os 

princípios constitucionais consolidados na constituição de 1988. Revista da EMERJ, v. 6, n. 23, p. 252-271, 

2007, p. 259. 
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No ano de 1990, durante o Encontro Mundial de Cúpula pela Criança, realizado com 

a participação de 80 países, na sede das organizações das Nações Unidas, formalizou-se a 

Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento das Crianças no 

anos 90, tendo como prioridade o bem-estar de todas as crianças, em que os países signatários 

se comprometeram a melhorar a saúde dos infantes, combatendo a desnutrição, o analfabetismo 

e a erradicação de doenças que dizimam milhares de crianças em todo o mundo. 

O documento traz em seu corpo do texto, dados estatísticos em relação à situação das 

crianças pelo mundo, apresentando dez pontos para a proteção dos menores e ações de 

melhorias de condições de vida (artigo 20), baseados nos princípios da prioridade absoluta e 

proteção integral à infância.  

Denominado como X Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo – 

Declaração do Panamá – Unidos pela infância e adolescência, base da justiça e da equidade 

no novo milênio, o documento formulado por 21 países ibero-americanos no ano de 2000, 

vinculou valores éticos à proteção internacional da infância e adolescência. 

Reafirmou-se o direito ao desenvolvimento humano sustentável, a consolidação 

democrática, a equidade e a justiça social, com base nos princípios de universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, é de importância estratégica dedicar 

especial atenção à infância e à adolescência, decidindo-se, assim, por examinar em conjunto a 

situação das crianças e adolescentes da região com o propósito de se formular políticas e 

promover programas e ações que garantam o respeito dos direitos das crianças, seu bem-estar 

e seu desenvolvimento integral. 

Na mesma esteira que se encontram os Tratados Internacionais, a Resolução nº 

20/2005 do Conselho de Direitos Econômico e Sociais das Nações Unidas, reafirma o Princípio 

do Superior Interesse da Criança, à proteção, não discriminação, desenvolvimento harmonioso 

e à participação em processos em que seus direitos estejam envolvidos, visando a proteção da 

sua dignidade. 

A resolução especifica o direito ao tratamento digno e compreensivo à criança, aliado 

ao direito à informação, à liberdade de expressão de opiniões e preocupações, de escuta e 

proteção contra os sofrimentos advindos durante o processo judicial, apontando medidas 

preventivas especiais, como a aplicação de procedimentos e gravações dos depoimentos em 

vídeo, a fim de reduzir o número de declarações.  

Estabelece ainda, em seu art. 40 que os profissionais que trabalham com crianças 

vítimas e testemunhas, devem obter a formação adequada, educação e informação, com vistas 

a aperfeiçoar métodos especializados, abordagens e atitudes, a fim de proteger e lidar de forma 
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eficaz e sensível com crianças vítimas e testemunhas. Desta forma, foi delineado parâmetros 

internacionais visando a aplicação de metodologias para oitivas com crianças e adolescentes 

em processos em que sejam vítimas ou testemunhas de violência sexual. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos apresentou a Opinião Consultiva nº 

17/2002, com objetivo de se conferir a correta interpretação de tais garantias aos menores e 

promover o adequado respeito aos direitos e garantias estabelecidos na Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos em relação aos menores. Desta forma, preconizou-se pelo Princípio da 

Proteção Integral, conceito trazido pela ONU em 1969, estabelecendo o direito, e não o dever 

da criança ser ouvida em processos judiciais que a envolvam. 

A Opinião Consultiva (OC) foi apresentada pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, na data de 30 de março de 2001, que o órgão solicitou à Corte sua interpretação dos 

alguns artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos, referentes às garantias judiciais 

e à proteção judicial dos menores.  

O objetivo da Consulta foi o determinar se as medidas especiais estabelecidas no artigo 

19 da Convenção, referente aos direitos das crianças, constituem “limites ao arbítrio ou à 

discricionariedade dos Estados em relação aos menores” e de formular “critérios gerais válidos 

sobre a matéria dentro dos limites da Convenção”, no sentido de estabelecer qual é a correta 

interpretação de tais garantias e promover o adequado respeito aos direitos e garantias 

estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

De acordo com a Comissão, alguns países americanos aplicam certas hipóteses 

interpretativas ao emitir medidas especiais de proteção aos menores, as quais tendem ao 

enfraquecimento das garantias judiciais destes, estabelecidas na Convenção, tais como a 

incapacidade de julgamento completo sobre suas ações, redução ou substituição de suas 

declarações por seus representantes em processos no âmbito civil e/ou penal, sob o argumento 

do princípio do Melhor Interesse da Criança.  

A Comissão apontou a possível violação dos artigos 8º (Direito de ser ouvida) e 25 

(proteção judicial contra atos que violem seus direitos fundamentais) da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, que dispõe: 

 

Artigo 8.  Garantias judiciais: Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as 

devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 

competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 

apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se 

determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou 

de qualquer outra natureza. 



118 

 

 

Artigo 19.  Direitos da criança: Toda criança tem direito às medidas de 

proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da 

sociedade e do Estado. 

Artigo 25.  Proteção judicial: Toda pessoa tem direito a um recurso simples e 

rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais 

competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais 

reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo 

quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no 

exercício de suas funções oficiais. 

 

A CIDH argumentou que com a aprovação da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Crianças em 1989, pela Organização das Nações Unidas (ONU), tinha-se 

instaurado um novo paradigma de proteção dos direitos das crianças, haja vista ter sido acolhida 

a Doutrina da Proteção Integral. Assim, a Corte acompanhou a definição contida no art. 1º da 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, provada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas em 1959: 

 

A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a 

serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver- 

se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, 

assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com 

este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse 

superior da criança.425 

 

O parecer proferido pela Corte constatou que a noção de igualdade segue diretamente 

a noção de unidade e de humanidade, sendo de natureza inseparável da dignidade essencial da 

pessoa, considerando inaceitável que as disparidades de tratamento entre os seres humanos não 

correspondam com sua natureza única e idêntica.426 

Constatou ainda, que deve o Princípio da Igualdade – art. 24 da Convenção – não 

impede um tratamento diferenciado dado às crianças por algumas normas (tratamento especial), 

já que estas necessitam deste tratamento em razão da situação de vulnerabilidade que distingue 

as crianças de outros sujeitos. Trata-se de uma garantia que almeja promover o direito das 

crianças.  

Além disso, apontou mais 13 pontos de suma importância, apontando que a criança é 

sujeito de direito, e não um mero objeto de proteção deste, baseando-se na Doutrina da Proteção 

Integral. O “melhor interesse da criança”, está consagrado no art. 3º da Convenção sobre os 

Direitos da Criança e engloba o desenvolvimento e o pleno exercício de seus direitos, estes 

                                                 
425  ONU, 1959, on-line. 
426  CIDH. Corte Interameticana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002. 

Disponível em: <www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2017. 
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sempre devendo ser observados como critério para orientar a elaboração de normas voltadas 

para os menores, prevalecendo a busca pela medida que melhor atenda aos seus interesses. 

Aponta o Estado como apoiador e fortalecedor da família, adotando as medidas 

necessárias para que esta possa cumprir seu papel, já que a família é o contexto primário para 

o desenvolvimento da criança, onde ela primeiro exerce seus direitos, sendo que a separação da 

criança do seio familiar deve ocorrer somente em situações excepcionais e para o melhor 

interesse da própria criança, sendo preferencialmente com caráter temporário. 

Destaca que o respeito à vida, consagrado no art. 4º da Convenção, não se restringe à 

sua privação arbitraria, mas abrange a obrigação de tomar medidas necessárias para a 

possibilidade das crianças se desenvolverem com dignidade. A proteção das crianças deve ser 

plena, tendo o direito de desfrutar amplamente de seus direitos econômicos, sociais e culturais, 

garantidos em instrumentos internacionais, e os Estados signatários de tais tratados devem 

garantir a proteção de tais direitos.  

Estabelece que os Estados signatários da Convenção têm a obrigação de tomar medidas 

positivas para assegurar a proteção das crianças contra qualquer abuso, nos termos do artigo 19 

da Convenção427, assegurando que nos processos judiciais ou administrativos que envolvam 

direitos ou interesses das crianças, serão ser observadas todas as normas do devido processo 

legal, o contraditório e a ampla defesa e, se possível, a participação direta do menor no processo, 

respeitada a sua vontade. 

Ainda, em processos que envolvem infantes, pode ser possível a utilização de formas 

alternativas de resolução de litígios que envolvam as crianças, mas sempre observando se tais 

não restringirão ou mesmo diminuirão seus direitos. Por fim, a OC nº 17/2002, em seu parágrafo 

54, afirmou que as crianças têm direitos que se aplicam a todos os seres humanos – menores ou 

adultos – e também direitos especiais decorrentes de sua condição, correspondentes a deveres 

específicos da família, da sociedade e do Estado. 

Visivelmente, a OC foi formulada com o escopo de aprimorar a defesa dos direitos 

humanos das crianças. Com essa mudança pragmática, as crianças são hoje consideradas 

                                                 
427  Art. 19: 1. Os Estados Partes adotarão 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 a criança estiver sob a custódia dos 

pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. 2. Essas medidas de proteção 

deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos eficazes para a elaboração de programas sociais capazes 

de proporcionar uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, bem como para 

outras formas de prevenção, para a identificação, notificação, transferência a uma instituição, investigação, 

tratamento e acompanhamento posterior dos casos acima mencionados de maus tratos à criança e, conforme o 

caso, para a intervenção judiciária. 
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titulares de todos os direitos atribuídos às demais pessoas, além dos direitos específicos que 

lhes são conferidos em razão da sua peculiar condição de pessoas em desenvolvimento.428  

Extrai-se, portanto, o direito, e não o dever da criança ser ouvida, ou seja, a criança 

não é obrigada a depor, devendo ser respeitado o seu direito de querer ou não falar sobre os 

fatos dos quais foi vítima. Entretanto, manifestando sua vontade de falar, seu direito impõe ao 

Poder Judiciário o dever de sua oitiva429, sendo de análise obrigatória a sua observância pelo 

Poder Judiciário, sob pena de se violar vários princípios e direitos da personalidade das crianças 

e adolescentes. 

Nesta mesma toada, com a preocupação em preservar os direitos fundamentais das 

crianças e adolescentes, nosso ordenamento jurídico, baseado nos Princípios reconhecidos 

pelos Tratados Internacionais, positivou em nossa Constituição Federal, no Estatuto da Criança 

e do Adolescente e na Lei nº 13.431/17 a proteção especial à infância, reconhecendo-os como 

sujeito de direitos.  

 

5.3 DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Os direitos da personalidade da criança e do adolescente encontram amparo nos 

Tratados Internacionais, em nossa Carta Magna, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na 

Lei nº 13.431/2017, uma vez que garantem proteção aos infantes em razão de sua condição de 

vulnerabilidade, protegendo-os de todo tipo de violência. Essa proteção conferida, funda-se no 

princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no art. 1º, III da Constituição Federal. 

Advindos do Direito natural, seu objeto é inerente ao seu titular, ou seja, à própria 

pessoa, em suas características físicas, mentais e morais, sendo um direito subjetivo, 

defendendo aquilo que é pertencente por natureza à pessoa, de caráter absoluto, indisponível, 

ilimitado, intransmissível, irrenunciável, baseado no princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana. Como direitos subjetivos, eles representam os valores essenciais da personalidade 

humana, tendo a tutela da dignidade como objetivo. São fruto de lutas e mudanças de 

paradigma, e os tribunais exerceram papel fundamental em sua conquista.430  

                                                 
428  LOPES, Ana Maria D’ávila Lopes; FREIRE, Jéssika De Lima. Os avanços da jurisprudência da corte 

interamericana de direitos humanos após a opinião consultiva nº 17/2002. In: SILVEIRA, Vladmir Oliveira 

da; DIAS, Jefferson Aparecido; LOPES, Ana Maria D’Ávila (Coord.). Direito internacional e direitos 

humanos I. Florianópolis: CONPEDI, 2014, p. 297. 
429 RIBEIRO, Daniela Menengoti; ZAVATTARO,  Mayra dos Santos. O Sistema Interamericano e o Direito da     

Criança em prestar declarações no Processo Penal: Garantias para reconhecimento de sua personalidade. 

Revista Jurídica Cesumar: Mestrado, v. 17, n. 3, 2017. 
430  FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Os direitos da personalidade como direitos essenciais e 

a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 6, n. 1, p. 241-266, 2007, p. 



121 

 

 

Os direitos da personalidade foram tutelados, de forma positivada, na Declaração dos 

Direitos do Homem, de 1789. A declaração foi reeditada, em 1948, pela Organização das 

Nações Unidas, concretizando os direitos da personalidade não mais como direito patrimonial, 

denominando-se, então, direitos humanos.431 A pessoa humana traz em si valores que lhe são 

privativos, e esses valores integram a sua personalidade e lhe potenciam desenvolver-se em 

sociedade. A dignidade da pessoa humana é o centro de sua personalidade.432  

Desta forma, podemos dizer que, em regra, os direitos da personalidade são 

considerados direitos fundamentais, pois são direitos públicos inerentes ao homem, previstos 

em Tratados Internacionais e expressos nas constituições dos diversos países como direitos 

fundamentais. Destinam-se estes para a defesa da pessoa contra atentados praticados contra a 

mesma pelo próprio Estado.433 

Do âmbito do Direito Constitucional ocidental, percebe-se a elaboração de textos 

constitucionais abertos a princípios, dotados de elevada carga axiológica, com destaque ao valor 

da dignidade humana.434 Com a ascensão do Iluminismo, pautado na centralidade do homem, 

surge o desenvolvimento da ideia de dignidade humana entrelaçada com os direitos individuais 

do homem e o exercício democrático do poder.  

Com o desenvolvimento do pensamento jusnaturalista, impulsionado por Kant, 

baseando-se na ideia de que o homem é um fim em si mesmo e que todo indivíduo possui 

dignidade, afastando qualquer espécie de disponibilização da pessoa humana. 

A dignidade da pessoa humana, portanto, representa um complexo de direitos que são 

apanágio da espécie humana, sem eles o homem se transformaria em coisa, em res.435 Assim, a 

dignidade humana é violada sempre que a pessoa for tratada como “meio” ou objeto, ofendendo 

a qualidade intrínseca e distintiva inerente a todo ser humano, que o protege contra todo 

tratamento degradante e discriminatório. 

A dignidade da pessoa humana, deve ser compreendida como qualidade integrante e 

irrenunciável da condição humana, podendo ser reconhecida, respeitada, promovida e 

                                                 
241. 

431  KLOCH, Henrique; BARRETO, Wanderlei de Paula. Os direitos da personalidade e a integridade dos detentos 

nas penitenciárias do estado de Santa Catarina. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 7, n. 1, p. 

251-276, 2007, p. 262. 
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a subjetividade do direito. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 6, n. 1, p. 241-266, 2007, p. 

246. 
433  SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005, p. 43. 
434  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional internacional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
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435  AGRA, Walber de Moura. Manual de Direito Constitucional. São Paulo: RT, 2002, p. 124. 
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protegida, não podendo ser criada, concedida ou retirada, já que é inerente ao ser humano.436 

Consiste, pois, no ponto nuclear onde se desdobram todos os direitos fundamentais do ser 

humano, vinculando o poder público como um todo, bem como os particulares, pessoas naturais 

ou jurídicas.437 

Ingo Sarlet afirma que a dignidade da pessoa humana possui força normativa mais 

intensa que uma simples norma, que, além do seu enquadramento na condição de princípio 

(valor) fundamental, é alicerce de mandamento definidor de direito e garantia, mas também de 

deveres fundamentais.438 

A dignidade enfeixa os direitos da personalidade, os direitos fundamentais do 

indivíduo, e consagra a afirmação da integridade física e espiritual do homem, a garantia do 

desenvolvimento de sua personalidade e a defesa de sua autonomia individual.439 Desta forma, 

o valor dignidade da pessoa humana surge, no ordenamento jurídico, como um elemento 

unificador das normas e categorias jurídicas, com forte influência sobre os direitos de 

personalidade.440 

No Brasil, com a consagração da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal 

de 1988, aliada à garantia residual e aberta do parágrafo 2º do artigo 5º, que garante a tutela aos 

direitos fundamentais não incorporados expressamente, configura-se a verdadeira cláusula 

geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo do ordenamento. 

Essa tutela geral tem o intuito primordial de abarcar qualquer situação em que a personalidade 

se manifeste, garantindo tutela a todas as situações previstas ou não, para atender à elasticidade 

de tutela pretendida pelo direito geral de personalidade.441 

Nesta senda, ao se reconhecer os direitos da personalidade como direitos 

fundamentais, nasce a pretensão de exigir respeito a tais bens pessoais, por serem direitos 

supremos do homem, devendo ser resguardada de toda e qualquer ofensa ao desenvolvimento 

físico e psicológico de todo homem.  

Tutela-se o amparo jurídico do bem da vida, objeto primordial da relação jurídica da 

personalidade. O direito da personalidade constitui-se dos direitos à integridade física, tais 

                                                 
436  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
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como o direito ao corpo, à vida. Tutela o direito à integridade moral, como a dignidade, a honra, 

a imagem, a liberdade, o pudor e o recato.442 Tutela ainda o direito à integridade psíquica e o 

livre desenvolvimento da personalidade. 

Segundo Capelo de Souza, a integridade unitária do corpo humano apresenta duplo 

aspecto: de um lado, protege-se a materialidade física do corpo, no sentido animal, de outro, a 

tutela dirige-se à psique do indivíduo, centralizada no nível do eu. Logo, deve ser considerada 

ilícita toda e qualquer ofensa ou ameaça de ofensa ao real e ao potencial desse corpo.443 Ou 

seja, tutela o direito à existência digna. O direito à personalidade deve ser encarado em sua 

totalidade, a qual confere a pessoa como sujeito de direito e não como um atributo deste direito. 

Por meio dos direitos da personalidade, o ser humano tem tutelados pelo Direito a 

garantia e o respeito a todos os elementos, potencialidades e expressões da personalidade 

humana. Essa garantia abrange toda a esfera individual, acrescentando-lhe o respeito a valores 

como o sentimento, a inteligência, a vontade, a igualdade, a segurança e o desenvolvimento da 

personalidade.444  

Em psicanálise, o termo personalidade tem um sentido dinâmico, do desenvolvimento 

do ser e do vir-a-ser, e da forma como o indivíduo se mostra e é percebido pelos outros. A 

personalidade se constrói pela combinação de aspectos herdados e constitucionais, com 

experiências marcantes da vida infantil e da vida adulta, que darão um sentido de continuidade 

ao ser.445 

Há certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma susceptibilidade 

completamente irrealizada privada de todo o valor concreto: direitos sem os quais os outros 

direitos subjetivos perderiam todo o interesse para o indivíduo, o que equivale a dizer que, se 

eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os chamados “direitos essenciais” 

com os quais se identificam precisamente os direitos da personalidade.446 
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Segundo Rizzato Nunes, nenhum indivíduo é isolado. Ele nasce, cresce e vive no meio 

social. E aí, nesse contexto, sua dignidade ganha - ou, tem o direito de ganhar - um acréscimo 

de dignidade. Ele nasce com integridade física e psíquica, mas chega um momento de seu 

desenvolvimento que seu pensamento tem de ser respeitado, suas ações e seu comportamento 

– isto é, sua liberdade –, sua imagem, sua intimidade, sua consciência – religiosa, científica, 

espiritual – etc., tudo compõe sua dignidade.447 

No que se refere à integridade psicofísica da pessoa humana, a Convenção Americana 

é o instrumento internacional mais completo, pois prevê a proteção integral dos direitos da 

personalidade da criança e do adolescente, pautada com base no melhor interesse, como dispõe 

o art. 3º, item “1” e em seu art. 5º, n. 1, que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 

integridade física, psíquica e moral.  

A Convenção acerca dos Direitos da Criança, concedeu à criança uma proteção 

especial para o adequado desenvolvimento de sua personalidade em um ambiente familiar em 

que predominem o afeto, o respeito e a dignidade.448 

Portanto, ao se tratar, em especial dos direitos da personalidade de crianças e 

adolescentes, devido a sua situação peculiar de desenvolvimento e vulnerabilidade, impõe-se a 

proteção a esses direitos essenciais, voltados a sua integridade física e psíquica, protegendo-os 

de qualquer tipo de agressão física e psicológica. Nos casos em que crianças são vítimas de 

abuso sexual, há um dano à personalidade do indivíduo, à medida que atinge sua integridade 

física e psíquica.   

Somado ainda, a vitimização secundária, decorrente do próprio aparelho estatal ao 

investigar o delito em apreço, constitui uma das mais graves formas de violência, causando 

danos permanentes em sua personalidade e identidade sexual, constituindo-se uma das mais 

graves violações ao seu direito à liberdade, dignidade e integridade física e psíquica. 

 

5.4 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ECA E RESOLUÇÕES 

 

Diante do paradigma que coloca crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, 

surge a preocupação com a tutela dos Direitos Fundamentais, positivados em nosso 
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448  MOCHI, Tatiana de Freitas Giovanini; BANNACH, Rodrigo; CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do abuso 

sexual intrafamiliar: uma violação aos direitos da personalidade da criança e do adolescente. Revista Jurídica 

Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 11, n. 2, 2011, p. 404. 
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ordenamento jurídico, voltadas à proteção dos direitos evocados às vítimas infanto-juvenis, 

sobretudo quando são vítimas e/ou testemunha de violência sexual. 

A nossa Constituição Federal, ao passo que estabelece um Estado Democrático de 

Direito e, logo, estabelece um modelo processual penal compatível com suas diretrizes, 

encontramos nosso Código de Processo Penal delineando um modelo autoritário e inquisitório, 

incompatível com os direitos fundamentais e os direitos da personalidade, positivados em nossa 

Constituição. 

Desde 1789, a proteção dos direitos do homem e do cidadão ficou vinculada à 

existência de uma Constituição. Sem esta, não haveria garantias desses direitos. Ao contrário, 

se a Constituição os explicita e lhes dá garantia, a tranquilidade da sociedade é de fato 

consumado.449 

Os princípios fundamentais têm a mesma natureza das demais normas jurídicas, com 

o mesmo tipo de eficácia, apresentando a peculiaridade de servir com mais intensidade como 

instrumento hermenêutico na interpretação doo sistema jurídico, com uma função semelhante 

à desempenhada pelo preâmbulo constitucional. São considerados fundamentais porque dentro 

do sistema constitucional funcionam como estruturas para integração das normas.450  

Para Canotilho, os direitos fundamentais não são leges imperfectae porque, para sua 

plena concretização, não necessitam de complementação legislativa por parte do legislador 

infraconstitucional. Os mandamentos constitucionais têm um “privilegio concretizante”, o que 

significa uma intensidade vínculo-constitucional que obriga o legislador constituinte, e até 

mesmo os membros do Poder Judiciário, a atender a força dirigente dos direitos 

fundamentais.451 

Os direitos fundamentais assinalam um dos traço mais marcante do constitucionalismo 

moderno, em que eles são tomados como direitos invioláveis dos homens, que de forma alguma 

podem ser suplantados.452 Ingo Sarlet conceitua os direitos fundamentais, englobando os 

conceitos material e formal:  

 

Direitos fundamentas são, portanto, todas aquelas posições jurídicas 

concernentes as pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 

positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 

sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, restiradas 

da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade 

                                                 
449  CRETELLA JUNIOR, José. Elementos do Direito Constitucional. São Paulo: RT, 2000, p. 203. 
450  AGRA, Walber de Moura. Manual de Direito Constitucional. São Paulo:RT, 2002, p. 108. 
451  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e vinculação do legislador. Contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra, 1994, p. 379. 
452  AGRA, op. cit., p. 135. 
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formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser 

equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na 

Constituição formal.453 
 

A Carta de 1988 institucionaliza a instauração de um regime político democrático no 

Brasil. Introduz também indiscutível avanço na consolidação legislativa das garantias e direitos 

fundamentais e na proteção de setores vulneráveis da sociedade brasileira. A partir dela, os 

direitos humanos ganham relevo extraordinário, situando-se a Carta de 1988 como o documento 

mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos jamais adotado no Brasil.454 

Dentre os fundamentos que alicerçam o Estado Democrático de Direito brasileiro, 

destacam-se a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1o, II e III), tutelando, como 

garantia individual, o direito da personalidade, os quais estão inseridos todo os cidadãos. Vê-se 

aqui o encontro do princípio do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais, 

fazendo-se claro que os direitos fundamentais são um elemento básico para a realização do 

princípio democrático, tendo em vista que exercem uma função democratizadora.455 

A Constituição Federal de 1988 introduziu diversos dispositivos que tratam a criança 

e ao adolescente de forma consoante com as diretrizes internacionais de direitos humanos e com 

padrões democráticos de organização do Estado e da sociedade, procurando resgatar a 

dignidade das crianças e adolescentes, como pessoas humanas em desenvolvimento, através 

dos princípios fundamentais.456 Adquirem, outrossim, junto ao sistema constitucional status 

igual ao concedido aos demais direitos fundamentais, pois aglutinam-se à Constituição por meio 

do § 2º do art. 5º.457 

Em seu preâmbulo, há uma referência ao desenvolvimento, segurança, bem-estar e 

justiça, como valor supremo da sociedade. Esses preceitos densificam e proporcionam a 

inferência de normas relativas a um direito geral da personalidade a partir da Constituição 

brasileira.458 O pleno desenvolvimento da pessoa, está reconhecida em seu artigo 205, e confere 

                                                 
453  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001, p. 82. 
454  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional internacional. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013, p. 84. 
455  Ibid., p. 85-86. 
456  POTTER, Luciane. Vitimização secundaria infantojuvenil e violência intrafamiliar por uma politica 

pública de redução de danos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 185. 
457  PEREIRA, Tânia da Silva; MELO, Carolina de Campos. Infância e juventude: os direitos fundamentais e os 

princípios constitucionais consolidados na constituição de 1988. Revista da EMERJ, v. 6, n. 23, p. 252-271, 

2007, p. 260. 
458  MARCO, Cristhian Magnus de; FREITAS, Riva Sobrado de. Pressupostos para o estudo dos direitos da 

personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, v. 

14, n. 14.1, p. 254-272, 2013, p. 255. 
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às crianças e adolescentes o direito de serem protegidas e se desenvolverem de forma saudável, 

livre de violência. 

Em decorrência de terem alcançado a condição de sujeitos de direitos fundamentais, a 

criança e o adolescente gozam de proteção especial na atual Constituição Federal, devendo lhes 

ser garantida uma vida digna, livre de violência, bem como a preservação da integridade física 

e psicológica, para que possam desenvolver de forma saudável a personalidade.459 

A Constituição, em observância ao princípio da proteção integral, introduz direitos 

fundamentais específicos à criança e ao adolescente, em seu art. 227 do texto constitucional, 

reconhecido como a Declaração de Direitos Fundamentais da população infanto-juvenil,460  

assegura, com absoluta prioridade à criança e ao adolescente 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, conferindo esse dever 

à família, à sociedade e ao Estado.  

Baseando-se nas Regras mínimas de Beijing, em 13 de julho de 1990 foi promulgada 

a Lei nº 8.069, que deu origem ao ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentando 

os artigos 227 e 228 da Constituição. 

A condição de vulnerabilidade da criança e do seu peculiar status de desenvolvimento, 

demandou uma posição legislativa destacada nos dispositivos 227 da Constituição e no artigo 

6º do ECA.461 Importante considerar que o ECA, considera ser criança até 12 anos de idade 

incompletos, de acordo com seu art. 2º, caput.462 

O artigo 4º do ECA positiva o Princípio da Absoluta Prioridade à Infância e a 

Adolescência, preceito que se harmoniza integralmente com o artigo 227 da Constituição 

Federal, que define o dever do Estado, ao lado da família e da sociedade, de assegurar a efetiva 
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e prioritária proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes pondo-as a salvo de todo 

tipo de violência, institucionalizada ou não, notadamente a violência de cunho sexual.463 

Em que pese o ECA não faça menção direta aos direitos da personalidade dos 

infantes, estes encontram-se intrínsecos por todo corpo da lei. O art. 15 do ECA, garantindo o 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade que são introduzidos como base para o 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis.  

Saliente-se que os desdobramentos do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, 

previstos também nos arts. 16 a 18 do ECA, correspondem aos direitos da personalidade do 

menor, porquanto tutelam a integridade física e psíquica, a honra, a imagem, a liberdade de 

escolha, a dignidade sexual, o direito de a criança e adolescente desenvolverem a 

personalidade, dentre outros. 464 

O direito ao respeito, positivado no art. 17 do ECA, consiste na proteção da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais.  

O abuso sexual, em que são vítimas crianças e adolescentes, e as fases de vitimização 

em que são expostas (vitimização primária, decorrente do próprio ato e a vitimização 

secundária, provocada pelo aparato estatal durante a persecução penal), aliados ainda à 

possibilidade de serem sugestionadas quando inquiridas, ou ainda, não serem ouvidas nos 

processos em que fazem parte, estes atos resultam em grave violação a sua dignidade, ou seja, 

a seus direitos humanos, fundamentais e da personalidade. 

Apesar de reconhecido o direito da criança em ser ouvida nos processos em que lhe 

dizem respeito, o ECA, em seu art. 28 indicava apenas que a criança seria ouvida sempre que 

possível, permitindo, dessa maneira, a substituição de suas declarações pelas declarações de 

seus responsáveis ou a dispensa de suas declarações. No ano de 2009, houve a alteração do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, promovida pela Lei nº 12.010/2009, reiterando de forma 

taxativa ser direito da criança manifestar-se em juízo: 
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Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas: 

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado 

ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem 

como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos 

atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo 

sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, 

observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 28 desta Lei.  

 

Porém, o ECA apenas garantiu o direito de expressar suas opiniões livremente sobre 

os assuntos relacionados com ela, considerando a sua idade e maturidade e ser ouvida em todo 

processo judicial, não regulamentando de que forma deveriam ser ouvidas, valendo-se, 

portanto, as regras previstas no rito processual penal tradicional. 

Com essa crescente preocupação, baseando-se em projetos vigentes em alguns estados 

do país, como o “Projeto Depoimento sem Dano”, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

orientou aos tribunais de justiça, através da Recomendação nº 33/2010, a implantação do 

sistema de depoimento vídeogravado para a oitiva de crianças e adolescentes.  

Esse depoimento deveria ser realizado em ambiente separado da sala de audiências, 

com a participação de profissional especializado para atuar nessa prática, com ambiente 

adequado ao depoimento da criança e do adolescente, assegurando-lhes segurança, privacidade, 

conforto e condições de acolhimento. Orientava ainda, que os participantes de escuta judicial 

deveriam ser especificamente capacitados para o emprego da técnica do depoimento especial, 

usando os princípios básicos da entrevista cognitiva. 

 O acolhimento para a oitiva do menor deveria contemplar o esclarecimento, à criança 

ou ao adolescente, a respeito do motivo e do efeito de sua participação no depoimento especial, 

com ênfase à sua condição de sujeito em desenvolvimento e do consequente direito de proteção, 

como preconiza o art. 12 da Convenção dos Direitos da Criança. Apenas no ano de 2017 é que 

o Depoimento Especial foi normatizado. 

 

5.5 LEI Nº 13.431/2017 (LEI DO DEPOIMENTO ESPECIAL) 

 

A Lei nº 13.431 de 4 de abril de 2017, com vacatio legis de um ano (art. 29), normatiza 

e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, em que são vítimas ou 

testemunhas de violência, criando mecanismos para prevenir e coibir a violência, além de 

regular o depoimento especial. 
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Em seu artigo 1º prevê a normatização e a organização do sistema de garantias de 

direitos da criança e do adolescente, baseando-se na Convenção sobre os Direitos da Criança e 

seus protocolos adicionais, na Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas e de outros diplomas internacionais, e termos do Art. 227 da Constituição 

Federal. 

Abarca a doutrina da proteção integral, inaugurada por comando constitucional (art. 

227, CF) e albergada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 1º, Lei 8.069/1990) ganha 

importante reforço normativo, na medida em que a novatio legis intrinsecamente impõe, quando 

da ocorrência de qualquer forma de violência contra criança ou adolescente, a observância dos 

direitos inerentes à população infantojuvenil, desde os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana até garantias específicas decorrentes de sua peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento.465 

Pautada nos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a lei assegura o 

Princípio da Proteção Integral, preconização pela ONU, atribuindo, ao Estado, a família e a 

sociedade o dever de assegurar a fruição dos direitos fundamentais pelas crianças e adolescentes 

com absoluta prioridade, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei. Estabelece a violência física, 

psicológica, sexual e institucional como formas de violência, no art. 4º.  

A violência institucional é entendida como a violência praticada por instituição pública 

ou conveniada inclusive quando gerar revitimização, restando evidente a preocupação de oitiva 

dessas vítimas e/ou testemunhas de forma adequada, a fim de se evitar a vitimização secundária. 

A partir do art. 5º a Lei prevê os direitos e garantias fundamentais das crianças e adolescentes, 

instituindo o direito a medidas protetivas contra o autor da violência (art. 6º). 

O texto da lei alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em 

seu art. 4º, §1º,466 prevendo dois procedimentos para a oitiva dessas crianças: a escuta 

especializada e o depoimento especial. Para a realização dessas oitivas, o art. 10 estabelece os 

parâmetros adequados para a realização dos procedimentos de escuta especializada e 

depoimento pessoal, os quais deverão ser realizados em ambiente adequado e acolhedor 

voltados ao acolhimento e privacidade da criança, em complemento com o art. 5º incisos III, 

VI, IX, XI, XIV, XV da Lei: 
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Art. 5º: A aplicação desta Lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas 

demais normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança 

e do adolescente, terá como base, entre outros, os direitos e garantias 

fundamentais da criança e do adolescente; (…) 

III – ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vítima ou 

testemunha de violência; (…) 

VI – ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer 

em silêncio; (…) 

IX – ser ouvido em horário que lhe for mais adequado e conveniente, sempre 

que possível; (...) 

XI – ser assistido por profissional capacitado e conhecer os profissionais que 

participam dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial; 

XII – ser reparado quando seus direitos forem violados; (...) 

XIV – ter as informações prestadas tratadas confidencialmente, sendo vedada 

a utilização ou o repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo 

adolescente vítima, salvo para os fins de assistência à saúde e de persecução 

penal; 

XV – prestar declarações em formato adaptado à criança e ao adolescente com 

deficiência ou em idioma diverso do português. 

 

Assim que se tenha conhecimento da notícia de violência envolvendo criança e 

adolescente, deverá ser comunicada a autoridade policial, para o registro de boletim de 

ocorrência e realizado o encaminhamento do menor para atendimento em rede especializada 

(por ex. CREAS), comunicando o Conselho Tutelar e a realização da escuta especializada aos 

profissionais que atenderem o caso.467  

A escuta especializada está prevista no art. 7º, é o procedimento de entrevista sobre 

situação de violência realizada com a criança ou adolescente perante órgão e por agente 

especializado da rede de proteção, ao estrito cumprimento de sua finalidade de proteção, ou 

seja, ouvir o relato da criança se realizado de forma voluntária, colhendo elementos importantes 

à investigação, como autoria, local, data e circunstância do fato, garantindo o acesso do infante 

a cuidados e direitos e não a confirmação da violência, em ambiente adequado e acolhedor, nos 

termos do art. 10º da Lei.  

Destaque-se, ademais, que o dispositivo legal delimita o conteúdo da entrevista objeto 

da escuta especializada ao estrito cumprimento de sua finalidade, qual seja, identificar indícios 

da situação de violência pelo órgão da rede de proteção para eventualmente determinar ou 

representar pela aplicação de medida protetiva (art.98, c/c art.101, da Lei nº 8.069/90).468  
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Para a efetivação desses procedimentos, os órgãos de saúde, assistência social, 

educação, saúde pública e justiça deverão adotar os procedimentos necessários para receber os 

infantes e cientificar imediatamente o Ministério Público, devendo, portanto, trabalharem de 

modo articulado.  

Para a realização dos procedimentos de escuta previstos na Lei, o Título IV, trata da 

integração das políticas de atendimento, que deverão ser implementadas nos sistemas de justiça, 

segurança pública, assistência social, educação e saúde, devendo adotar ações e criar 

programas, serviços ou equipamentos que propiciem a atenção e atendimento integral e 

interinstitucional às vítimas e testemunhas. 

Para tal, deverão ser realizadas através de delegacias especializadas, serviços de saúde, 

perícia médico-legal, serviços socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e 

Defensoria Pública, entre outros possíveis de integração, e ainda, estabelecer parcerias em caso 

de indisponibilidade de serviços de atendimento. 

O Depoimento Especial está normatizado no art. 8º e, segundo a Lei, é o procedimento 

de oitiva da criança ou adolescente realizado perante autoridade judicial ou policial. Deverá ser 

intermediado por profissionais especializados que esclarecerão à criança os seus direitos e como 

será conduzida a entrevista e deverá ser gravada em vídeo e áudio, de acordo com o art. 12: 

 

Art. 12.  O depoimento especial será colhido conforme o seguinte 

procedimento:  

I - os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente 

sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os 

procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada 

a leitura da denúncia ou de outras peças processuais;  

II - é assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a situação 

de violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, 

utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos;  

III - no curso do processo judicial, o depoimento especial será transmitido em 

tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo;  

IV - findo o procedimento previsto no inciso II deste artigo, o juiz, após 

consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará a 

pertinência de perguntas complementares, organizadas em bloco;  

V - o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de 

melhor compreensão da criança ou do adolescente;  

VI - o depoimento especial será gravado em áudio e vídeo.  

 

Assim, a Lei nº 13.431/2017 tem o principal escopo de garantir a dignidade do menor, 

ao estabelecer as medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente, obstando a 

continuidade da violação dos direitos dos menores que se encontram em situação de violência. 
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5.5.1 Rito Cautelar de Antecipação de Prova  

 

A Lei dispõe sobre a produção antecipada de provas, determinando que o depoimento 

especial seja realizado uma única vez, salvo nos casos em que seja justificada a 

imprescindibilidade de novo depoimento e houver concordância do menor, seguindo o rito 

cautelar de produção antecipada de prova judicial nos casos de violência sexual.  

As provas antecipadas são aquelas produzidas em juízo, com a antecipação do 

contraditório, mesmo que a questão criminal, ainda, esteja sendo objeto de inquérito policial.469 

De acordo com o Código de Processo Penal, está condicionada a possibilidade do juiz conceder 

de oficio, a produção de provas com caráter urgente, em que exista a possibilidade de 

desaparecerem ou se perderam com o passar do tempo e relevante, ou seja, que sejam 

imprescindíveis ao esclarecimento do fato, ou seja, ao thema probandum.  

Deverá ainda, observar a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida: 

 

A necessidade significa que a providência antecipatória tem de ser 

absolutamente indispensável, de modo que, sem ela, a prova não poderia ser 

produzida por outro meio nem no momento processual próprio; a adequação 

quer dizer que a medida deve ser apta ou realmente capaz de colher a prova 

almejada; e a proporcionalidade tem por objetivo assegurar que as medidas 

antecipatórias não venham a causar algum prejuízo jurídico maior do que 

aquele representado pela perda da prova que se pretende antecipar.470 

 

Está prevista no art. 156, I, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente 

ao ECA. Na Lei nº 13.431/2017 está prevista no art. 11, seguindo o rito nos casos em que a 

criança vítima ou testemunha de violência tenha idade inferior a 7 anos e, em qualquer idade 

nos casos de violência sexual.  

Em que pese o art. 8º determine que o depoimento especial seja realizado perante 

autoridade policial, podendo ser utilizado este mecanismo para a antecipação da prova e ainda 

que, realizada nos moldes do depoimento especial, o depoimento deverá ser repetido em 

ambiente judicial, pois inviabiliza: a) a análise do próprio depoimento, em relação as reações 

da criança, a ética e técnica de entrevista utilizada, os tipos de perguntas, obstando assim a 

sugestionabilidade, já que o procedimento não é gravado em vídeo e áudio, b) e ferindo o 

contraditório e a ampla defesa. 

                                                 
469  BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5. ed. São Paulo: RT, 2017, p. 431. 
470  MACHADO, Antônio Alberto. Curso de processo penal. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 468. 
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A prova antecipada deve ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

por exigência do princípio constitucional do processo acusatório. Por isso, haverá sempre a 

necessidade de se intimar o advogado do indivíduo contra quem se esteja a produzir provas 

penais antecipadas, sob pena de se considerar nulas, portanto, imprestáveis, as provas 

produzidas sem a participação dialética da defesa.471 

Outro ponto importante, está no art. 12, III, o qual determina que seja transmitido em 

tempo real para a sala de audiências, indicando, portanto, que o ambiente adequado é o judicial 

e não o policial. O depoimento especial deve ser realizado com a presença do membro do 

Ministério Público, o advogado de defesa, e a presença do acusado (salvo nos casos previstos 

em lei) para que se garanta o contraditório e a ampla defesa. Apenas o órgão judicial tem 

competência em matéria penal para realizar o rito cautelar de antecipação da prova.  

O Ministério Público é parte legítima para a ação penal de conhecimento sendo 

também para a ação cautelar preparatória, assegurado o direito de produzir prova antes mesmo 

do oferecimento da denúncia, como decorrência do próprio ius acusationis para dar suporte à 

persecução penal, objetivando uma condenação, como para dar visibilidade ao que aconteceu. 

Pode ainda, resultar em benefício do investigado, que poderá se livrar da acusação formal do 

Ministério Público, e também obviar os efeitos deletérios do tempo sobre a prova oral.472 

As atuais descobertas da psicologia do testemunho atestam que a memória sofre 

interferência relevante do tempo, abrindo-se espaço, inclusive, para distorções e para o 

surgimento de falsas memórias, riscos que afetam a todos os agentes do processo. Nesse 

contexto, o decurso do tempo promove riscos substanciais à prova testemunhal e traz 

imediatamente consigo a presunção de necessidade de antecipação da prova.473 

Quando se trata da prova testemunhal infantil, as condições e peculiaridades inerentes 

a sua condição de desenvolvimento cognitivo e social, aliadas ao tempo transcorrido entre o 

fato e a sua recuperação, fatores que influenciam diretamente na qualidade da memória 

recuperada e na credibilidade do depoimento infantil, autorizam a proporcionalidade da medida 

antecipatória. 

Ao aumentar as vezes em que uma testemunha é repetidamente entrevistada, após um 

longo tempo transcorrido desde o fato, sem a utilização de procedimentos adequados, aumenta-

                                                 
471  MACHADO, Antônio Alberto. Curso de processo penal. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 469. 
472  POTTER, Luciane. Vitimização secundaria infantojuvenil e violência intrafamiliar por uma politica 

pública de redução de danos. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 155. 
473  ALTOÉ, Rafael; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Aspectos Cognitivos da Memória e a Antecipação da Prova 

Testemunha no Processo Penal. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 15, n. 20, p. 255-270, jan./jun. 2017, 

p. 268. 
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se a probabilidade de que a memória original seja modificada de forma permanente, com perda 

e possíveis distorções das informações.474  

Desta forma, a produção antecipada de prova constitui meio de grande valia para se 

obter a prova do abuso sexual infligido à criança e ao adolescente de modo a não revitimizá-

los, com vistas à redução do dano, bem como visando a garantia, a proteção e a prevenção dos 

direitos de crianças e de adolescentes, estes, ao serem ouvidos em juízo, os quais devem ter a 

palavra valorizada e o devido respeito às suas condições de pessoas em desenvolvimento.475 

Tanto a Lei nº 13.431/2017, como os requisitos necessários para a produção antecipada 

da prova dispostos no Código de Processo Penal, operam como filtros sucessivos validadores 

do ato. Deste modo, uma vez constatada que a vítima ou testemunha de violência tem menos 

de 7 (sete) anos ou sofreu violência sexual, o operador do direito estará autorizado, ipso facto, 

a requerer a produção antecipada da prova testemunhal.476 

A antecipação da prova, portanto, revela-se como medida assecuratória, tanto para a 

criança que depõe, como para o acusado. Porém, ressalte-se que, o processo penal evidencia 

um processo de garantias, sendo imprescindível que o depoimento especial seja realizado 

perante contraditório judicial, respeitando-se a ampla defesa do acusado. Sua não observância 

permite, ainda que não seja o ideal, a repetição do depoimento prestado pelo infante. 

 

5.5.2 Posicionamento Contrários ao Depoimento Especial - Conselho Federal de Psicologia 

e Serviço Social 

 

A Lei nº 13.431/17, que visa estabelecer o sistema de garantia de direitos voltados à 

criança e ao adolescente, a partir da criação de mecanismos para prevenir e coibir a violência, 

estabelecendo medidas de assistência e proteção aos menores que são vítimas ou testemunhas 

de violência. Dispende especial atenção à oitiva do menor ao regulamentar o Depoimento 

Especial, apontando a preocupação com a violência institucional, ou seja, a vitimização 

secundária. 

                                                 
474  CECCONELLO, William Weber; ÁVILA, Gustavo Noronha de; STEIN, Lilian Milnitsky. A (ir) repetibilidade 

da prova penal dependente da memória: uma discussão a partir da psicologia do testemunho. Revista 

Brasileira de Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 1057-1073, 2018, p. 1063. 
475  SANTOS, Benedito Rodrigues dos; GONÇALVEZ, Itamar Batista; VASCONCELOS, Gorete. (Coords.). 

Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual: aspectos teóricos e metodológicos. 

Brasília, DF: EdUCB, 2014, p. 240. 
476  AGUIAR, David Kerber; LACERDA, Susana Broglia Feitosa de; TEIXEIRA, Tarcila Santos. Breves 

Anotações da Lei nº 13.431/2017. MPPR: COAP Criminal – Informativo Especial, 2018. Disponível em: 

<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Breves_anotacoes_Lei_13431_2017.pdf.>. Acesso em: 08 

out. 2018. 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Breves_anotacoes_Lei_13431_2017.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Breves_anotacoes_Lei_13431_2017.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Breves_anotacoes_Lei_13431_2017.pdf
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Apesar da Lei basear-se em tratados e diretrizes internacionais que visam a proteção 

dos direitos das crianças, se faz necessário uma análise aprofundada da lei e do procedimento 

por ela normatizado, apontando as principais divergências sobre o tema.  

A Lei nº 13.431/17, especifica que o depoimento especial deverá ser realizado por 

profissionais especializados, não determinando que o procedimento seja realizado por 

psicólogo ou assistente social. Em diversos países do mundo que utilizam essa técnica de oitiva, 

os profissionais que atuam como entrevistadores/facilitadores nem sempre são psicólogos ou 

assistentes sociais. O importante é que o profissional seja capacitado para aplicar as técnicas de 

entrevista.  

Porém, em função da identidade profissional do psicólogo estar bastante atrelada à 

escuta, destaca-se o lugar que o psicólogo vem ocupado nesse contexto, dado que 

constantemente lhe é demandado que realize tal intervenção junto a crianças e adolescentes.477  

A problemática reside na polêmica em torno da exigência do psicólogo e do assistente 

social participar do procedimento de depoimento especial. Essa polêmica encontra-se não 

apenas em nosso país, como em outros países que utilizam a mesma técnica. Na Argentina, 

marco pioneiro de implantação do procedimento na América Latina, ainda persiste a polêmica 

sobre a participação de psicólogos e assistentes sociais na inquirição de crianças, o que, em 

razão disso, o país não implantou de maneira definitiva esse modo de inquirição.478 

Do mesmo modo, em nosso país, as oitivas são realizadas por técnicos, ou seja, 

psicólogos e assistentes sociais que compõe o quadro de funcionários do Poder Judiciário, desde 

o ano de 2003, a partir da criação do projeto de Depoimento sem Dano, o psicólogo foi chamado 

para ouvir a criança/adolescente em audiência judicial com o objetivo de colher evidências de 

uma violência sexual supostamente perpetrada, tendo o relato da criança ou do adolescente 

caráter de prova nos processos judiciais.479  

Após implantado o Depoimento Sem Dano, ainda que sem regulamentação, os 

questionamentos sobre o lugar do psicólogo e do assistente social nesse contexto insuflaram 

conflitos entre o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Assistência Social e 

os Tribunais. Em 2009, o Conselho Federal de Serviço Social emitiu a Resolução nº 554/2009, 

dispondo sobre o não reconhecimento da inquirição das vítimas crianças e adolescentes no 

                                                 
477  LIMA, Silvana Nicodemos de Andrade. Entre a prova e a proteção; entre a escuta e a inquirição: a 

Psicologia no debate sobre o projeto depoimento sem dano. Recife: O autor, 2012, p. 26. 
478  ANDREOTTI, Cristiane Andreotti. Enfrentamento da revitimização: a escuta de crianças vítimas de 

violência sexual. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012, p. 116. 
479  LIMA, op. cit., p. 26. 
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processo judicial, sob a Metodologia do Depoimento Sem Dano, como sendo atribuição ou 

competência do profissional assistente social.480 

Nesta Resolução, o Conselho vedou ao profissional de assistência social se vincular 

ou associar sua participação na metodologia do DSD, ressalvando que o não cumprimento dos 

termos da Resolução implicaria na apuração das responsabilidades disciplinares e/ou éticas do 

assistente social, estabelecendo o prazo de 60 dias. 

Além disso, o Conselho Federal de Serviço Social ainda entendeu que a metodologia 

do DSD viola o sistema de garantia de direitos das crianças, ao passo que reproduz a sistemática 

processual relativa ao valor da prova, ou seja, crianças e adolescentes são importantes no 

sentido de que o sistema punitivo seja efetivado, secundarizando a proteção integral da criança 

e do/a adolescente. Desse modo, estes sujeitos assumiriam a condição apenas de testemunha 

tendo vista a punição do suposto abusador. Nesse aspecto o DSD pode representar uma nova 

violência do ponto de vista emocional o que contraria seu direito à proteção integral.481 

 Nesta mesma esteira, o Conselho Federal de Psicologia, motivado pela consulta do 

Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul sobre a participação de psicólogos na 

metodologia do Depoimento sem Dano, também se manifestou contrário a tal prática, editando 

a Resolução nº 10.482  

O Conselho entendeu que o papel do psicólogo não deve ser confundido com o de 

inquiridor, nem tampouco este deverá utilizar seu conhecimento para, unicamente, produzir 

prova no processo criminal. Exaltou o perigo de uma intervenção descontextualizada e sem 

continuidade ou acompanhamento, o que supõe que, da mesma forma, causará danos e 

revitimização.483 

Essa nova modalidade de escuta gerou um intenso debate também entre os psicólogos, 

tendo em vista que parte da categoria de psicólogos acredita que, no DSD, a criança é tratada 

                                                 
480  CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Resolução CFESS Nº 554/2009, de 15 de setembro de 

2009. Dispõe sobre o não reconhecimento da inquirição das vítimas crianças e adolescentes no processo 

judicial, sob a Metodologia do Depoimento Sem Dano/DSD, como sendo atribuição ou competência do 

profissional assistente social. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_CFESS_554-

2009.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
481  CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Reflexões ético-políticas sobre a metodologia 

“depoimento sem dano” (DSD) junto a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso ou exploração 

sexual. Brasília: CFESS-CRESS, 2008. Disponível em <http://www.cfess.org.br/arquivos/Documento 

_DSD_COFI.pdf> Acesso em: Acesso em: 15 jul. 2017. 
482  CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Resolução CFP n. 010/2010. Institui a regulamentação da 

Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvidos em situação de violência, na Rede de Proteção 

Disponível em: <http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/07/resolucao2010_010.pdf>. Acesso em: 15 

jul. 2017. 
483  ELOY, Consuelo Biacchi. Psicologia e Direito: representações judiciais nos casos de abuso sexual na infância. 

2012. 169 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, 

Assis, 2012, p. 49. 
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como objeto da investigação judicial e que, nesse tipo de intervenção, o psicólogo 

desempenharia uma função que não corresponderia aos princípios que regem a sua formação.484  

Com a ameaça de punições ético disciplinares aos profissionais, o Tribunal do Rio 

Grande do Sul ajuizou diversas ações para que fossem suspensas tais resoluções e garantissem 

a continuidade do procedimento de escuta com a participação desses profissionais, os quais 

foram procedentes por entender que a Resolução violaria o princípio da legalidade.  

Com as Resoluções suspensas, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a 

Recomendação nº 33/2010, recomendando que todos os Tribunais do país capacitassem seus 

profissionais e implantassem a metodologia do DSD/Depoimento Especial. Somente no ano de 

2017, foi promulgada a Lei nº 13.431/17, com vacacio legis de um ano, regulando tal prática. 

Após a Lei, o Conselho Federal de Serviço Social, emitiu a Nota Técnica sobre o 

exercício profissional de assistentes sociais e as exigências para a execução do Depoimento 

Especial,485 reafirmando seu posicionamento anterior em relação ao procedimento em apreço.  

O Conselho Federal de Serviço Social reiterou que assistentes sociais não possuem 

atribuições e competências para realização de tal ato. Na descrição das competências e 

atribuições profissionais, conforme estabelecem os artigos 4º e 5º da Lei nº 8.662/1993, não 

haveria qualquer indicativo de que assistentes sociais sejam habilitados a realizar a tomada de 

depoimento, realizar oitiva ou inquirição. Não significa que a profissão esteja apta a realizar 

qualquer ação, somente pelo fato de o seu trabalho envolver este segmento. 

Para o desenvolvimento de seu trabalho com infantes, os assistentes sociais devem 

seguir as diretrizes do art. 151 do ECA e art. 4º e 5º da Lei nº 8.662/1993, ou seja, devem estudar 

a situação em que crianças, adolescentes e suas famílias se encontram, e emitir uma opinião 

técnica, denominada ‘parecer social’, que deve considerar os impactos que a decisão judicial 

terá na vida dos sujeitos envolvidos. 

Ainda, frisou que o procedimento não expressa uma metodologia sem dano, porque 

revitimiza as crianças e adolescentes no processo de inquirição. Além disso, faz do assistente 

social o intérprete da fala do juiz, quando o trabalho profissional consiste em buscar 

compreender as condições objetivas de vida da família, a situação da criança e do adolescente 

                                                 
484  LIMA, Silvana Nicodemos de Andrade. Entre a prova e a proteção; entre a escuta e a inquirição: a 

Psicologia no debate sobre o projeto depoimento sem dano. Recife: O autor, 2012, p. 26. 
485  MÖLLER, Daniela; DINIZ, Maria Ramos de Godoi. Nota Técnica sobre o exercício profissional de 

assistentes sociais e as exigências para a execução do Depoimento Especial. Brasília, DF: Conselho Federal 

de Serviço Social, 2017. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/depoimento-especial-

notatecnica2018.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
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em seu contexto familiar e apreender as razões ético-políticas e sociais que atravessam os 

processos de violência e negligência com a infância e adolescência. 

Por fim, apontou que os assistentes sociais atuam com protocolos, mas estes dizem 

respeito ao fluxo do trabalho coletivo em equipes multidisciplinares nas instituições em que se 

insere e ao desenho das políticas públicas nas mais diversas áreas. Assistentes sociais não 

possuem qualquer competência para técnicas de extração da verdade com base no manejo de 

perguntas adequadas ao resgate da memória. 

O conselho Federal de Psicologia, emitiu uma nota técnica sobre os impactos da Lei 

nº 13.431/2017 na atuação dos psicólogos, com vistas a esclarecer e destacar os principais 

pontos da lei e informar sobre os possíveis impactos na atuação profissional da classe. 

Asseverou que, dada a complexidade da matéria e da amplitude das ações propostas na lei, não 

houve a realização de debates ou audiência pública para agregar contribuições.  

A lei, apesar da lei propor um sistema que atende crianças e adolescentes vítimas de 

todas as formas de violência, não faz referência ao abandono, à negligência, ao trabalho infantil, 

ao castigo físico e humilhante, à tortura, priorizando assim a violência sexual.  Além disso, 

haveria o risco da disseminação da prática do depoimento especial para além dos casos de 

violência sexual, podendo ser utilizados para todos os casos de violência, ao invés da elaboração 

de estudo psicossocial.  

O Sistema de Conselhos da Psicologia ainda apontou que o depoimento especial, em 

nome da proteção, viola o direito de crianças e adolescentes que passam a ser objeto de provas 

preponderantes no processo penal, desrespeitando sua situação peculiar de pessoa em 

desenvolvimento e sua dignidade, não sendo atribuição do psicólogo realizar o depoimento 

especial por ferir o sigilo e autonomia profissional, colocando-os como coletor de provas e 

reprodutor de perguntas. 

Para que o psicólogo possa desempenhar sua função, este necessita sustentar sua 

relação com a criança, buscando interlocuções com a mesma de acordo com sua etapa de 

desenvolvimento, com vistas a uma intervenção menos invasiva e mais adequada à sua idade, 

no tempo apontado pela criança e não pelo juiz. 

Além disso, o procedimento não permite aos psicólogos deixar que a criança, a partir 

do suposto abuso sofrido, expresse-se, mostrando sua raiva, chorando, narrando suas fantasias 

e histórias em relação a interpretação posterior de sua fala. Por fim, recomenda que não 

participem da inquirição de crianças por meio do depoimento especial. Além dos pontos 

apontados pelos Conselhos Federais, outro ponto importante em relação à pràtica do 
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depoimento especial, é que o profissional tem um único contato com a criança, apenas no 

momento de sua oitiva.  

Existe uma diferenciação entre escuta do caso e escuta da criança, considerando que a 

atribuição do psicólogo seria a primeira opção. Apesar do conteúdo da Resolução n° 10/2010 

do CFP, que determina a escuta do acusado em processos que envolvam crimes sexuais, os 

profissionais não possuem liberdade para decidir quem devem atender. Nessa situação, por 

vezes, a escuta do suposto abusador não está incluída dentre as possibilidades.486  

Ao psicólogo não é facultado a realização de estudo psicossocial, como é realizada nas 

Varas de Família, ou seja, analisar a dinâmica familiar, ouvir os pais e responsáveis pelo menor 

e o acusado. O estudo psicossocial possibilitaria uma visão ampla sobre a situação de violência 

em apreço, inclusive para que se posso identificar casos de alienação parental e falsas denúncias 

de abuso sexual.  

                                                 
486  ALVAREZ, Liliana E. et al. La problemática del testimonio. Estudio comparado en Argentina Brasil. Revista 

Científica de UCES, v. 21, n. 1, p. 29-72, 2017, p. 60. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo buscou analisar a oitiva da criança vítima de abuso sexual, 

realizando um estudo sobre a vitimização secundária, as falsas memórias e o depoimento 

especial, sistema de oitiva adotado pelo Brasil e normatizado pela da Lei nº 13.431/2017, 

através da analogia entre a legislação internacional e a legislação brasileira voltados para o 

sistema de proteção e garantias dos direitos das crianças. 

Observa-se que, nos casos em que a criança é vítima de violência sexual, acaba-se 

percorrendo um longo caminho, compreendendo desde a revelação do abuso até a sua efetiva 

participação no processo criminal, resultando em diversos relatos para diferentes pessoas e em 

diferentes ambientes, os quais muitas vezes, não são adequados para sua oitiva e podem ser 

realizados por profissionais sem a capacitação adequada. 

O resultado reflete diretamente na acurácia desta prova, ou seja, na prova testemunhal 

infantil. As diversas entrevistas, realizadas sem técnicas cognitivas, e que promovem a 

recuperação da memória, além de aumentar a vitimização secundária, possibilitam a formação 

das falsas memórias.  

Tendo em vista que, nos crimes sexuais, há uma aceitação da palavra da vítima em 

detrimento das demais provas testemunhais e periciais (se houver), a prova testemunhal infantil 

tem grande relevância e influência na decisão do magistrado ao proferir a sentença 

condenatória. Diante desse cenário, podemos perceber a violação dos direitos e garantias 

consolidados em Tratados Internacionais e normatizado por nosso ordenamento jurídico, tanto 

das vítimas, como do acusado. 

Traçamos um panorama histórico-legislativo do sistema de proteção de direitos das 

crianças, consolidado em diplomas internacionais. A partir da evolução histórica dos direitos 

humanos e o reconhecimento da dignidade humana, dá-se origem ao paradigma de proteção 

dos direitos da criança, ou seja, a uma série de tratados internacionais voltados aos direitos 

infanto-juvenis. 

Partindo da era medieval, em que o sentimento da infância não existia, as crianças 

eram vistas como adultos em miniaturas. Com a evolução da sociedade, aos poucos passou-se 

a reconhecer a importância da criança, através da preocupação de órgãos internacionais, os 

quais, através de tratados, considerou-os como sujeitos de direitos, em razão de sua peculiar 

situação de vulnerabilidade e desenvolvimento, conferindo-lhes proteção especial. 
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Os tratados internacionais de direitos humanos, em especial os que protegem a criança 

de toda forma de violência, negligência e maus tratos, encontram-se normatizados em todo 

nosso ordenamento jurídico, ou seja, nossa Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Lei nº 13.341/17 (conhecida como Lei do Depoimento Especial) e convalidam 

os direitos da personalidade das crianças e adolescentes. 

Nos casos de violência sexual infantil somado aos danos causados pelo próprio aparato 

estatal na oitiva dessas vítimas, resulta na vitimização secundária, devido, principalmente à 

peculiar situação de vulnerabilidade em que se encontram, ocorrem sérios danos à integridade 

física e psíquica, os quais podem permear até a sua vida adulta, convertendo-se em graves danos 

à personalidade do indivíduo, impondo-se a proteção a esses direitos essenciais. 

Nos crimes descritos no art. 217-A do CP, a oitiva da vítima constitui prova 

fundamental para apuração do crime sexual, em razão da própria natureza do delito, resultando 

em escassas provas materiais e pericial, tornando-se o testemunho infantil, a prova principal. 

Portanto, a forma como é ouvida a criança, tem extrema importância, pois pode comprometer 

e credibilidade e veracidade da prova testemunhal infantil. 

O art. 201 do CPP, dispõe sobre como deverá ser realizado depoimento da vítima, 

contudo, não faz diferença entre a inquirição de crianças e adultos, ou seja, não há normas 

voltadas para as condições especiais que a criança pode apresentar, como sua idade, nível de 

maturidade, de desenvolvimento cognitivo, social, e aos efeitos distratores do testemunho.  

Assim, as crianças acabam sendo inquiridas ao invés de serem ouvidas, respeitando a 

sua condição de sujeito. A integridade física e psíquica dos infantes, é violada ao se atribuir à 

criança a responsabilidade de formar a prova, quando é inquirida, ou seja, ouvida sem técnicas 

cognitivas de escuta, que possam trazer à tona sua memória, sem que seja sugestionada ou 

revitimizada.  

A vitimização secundária pode ser entendida como uma violência institucional 

causado pelo próprio aparato estatal que, durante a investigação e o processo criminal, ao invés 

de proteger a pequena vítima, acaba agravando os danos primários e causando danos 

secundários, que são muitas vezes mais traumáticos que o próprio ato que a vitimou.   

Quando a criança é inquirida, coloca-se em risco sua integridade psíquica, resultando 

em um tratamento desumano e violando seus direitos da personalidade. A integridade humana 

é um direito inato e absoluto. Por outro ângulo, a inquirição compromete a prova, ao passo que, 

pode ainda resultar na criação do fenômeno das falsas memórias. Ao se inquirir uma criança, 

dando-lhe caráter de prova, que provém unicamente de suas palavras, obtidas através de 

diversas entrevistas, com viés sugestivo, implica em uma prova dotada de inconfiabilidade.  
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Por isso se torna de suma importância a utilização de técnicas cognitivas voltadas à 

oitiva e recuperação da memória infantil. O profissional que realiza a escuta da criança deve 

ser capacitado, dominando as técnicas de entrevista, voltados ao desenvolvimento proveniente 

de cada fase da criança, as síndromes decorrentes do crime sexual, e a aplicação de técnicas 

cognitivas para a recuperação da memória, para que a criança não se sinta inibida, humilhada 

ou seja induzida a relatar fatos que não ocorreram.  

Em uma inquirição, a criança pode ser sugestionada, vindo a acreditar em fatos que, 

na verdade, nunca ocorrem com ela, ou seja, passam a recordar situações que nunca viveram. 

Esse fenômeno é denominado de ‘falsas memórias’ e faz parte do funcionamento normal da 

memória, não caracterizando falso testemunho, uma vez que o indivíduo passa a acreditar que 

determinados fatos realmente aconteceram. As falsas memórias podem ser mais detalhadas e 

relatadas com mais segurança e emoção do que as memórias verdadeiras. Assim, um relato com 

maior riqueza de detalhes não tem o condão de indicar se aquela memória é verdadeira ou falsa.  

Vários fatores podem interferir em nossas lembranças. Para aferirmos credibilidade e 

confiabilidade a prova testemunhal deve ser bem investigada. É necessário levar em conta que 

a testemunha poderá ter sido sugestionada ou até mesmo induzida a depor sobre tais fatos. Além 

disso, pode ter sofrido com o decurso do tempo, advindo da própria demora processual em 

apurar os fatos denunciados.  

Principalmente com crianças, outros fatores como as emoções também podem 

influenciar prejudicialmente no que se viu ou ouviu, a linguagem e o método utilizado nas 

perguntas realizadas pelo entrevistador, os tipos de perguntas (aberta ou fechadas), além da 

própria figura do entrevistador (o que aquela pessoa pode representar para a/o infante). Até 

mesmo uma notícia assistida ou mesmo ouvir determinada narrativa por diversas vezes de 

algumas pessoas pode levar a criança a acreditar que vivenciou aquela experiência.  

Portanto, entender sobre o funcionamento da memória infantil e as fases do 

desenvolvimento da criança, bem como das técnicas de entrevistas voltadas à recuperação da 

memória, resultam em uma prova idônea e credível. Experimentos voltados à Psicologia do 

Testemunho trazem técnicas cientificamente comprovadas que propiciam a recuperação de 

informações episódicas detalhadas. 

Uma das técnicas mais bem-sucedidas e utilizada há mais de 25 anos por todo o 

mundo, é a entrevista cognitiva, com métodos e técnicas voltadas a recuperação da memória, 

estruturada em fases que compreendem o relato livre da criança, a recriação do contexto, o uso 

de perguntas abertas, evitando perguntas fechadas e sugestivas.   
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Outra técnica muito utilizada, inclusive em nosso país, é o Protocolo NICDH, com 

técnicas semelhantes às utilizadas na Entrevista Cognitiva. Esse Protocolo, criado pelo Instituto 

Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, apresenta técnicas voltadas ao 

desenvolvimento infantil, as quais aumentam o número de informações e detalhes obtidos em 

entrevista realizadas com crianças.  

O Brasil adotou o Depoimento Especial, protocolo que se baseia em técnicas de 

entrevista para a oitiva das vítimas infanto-juvenis. Nesta preocupação voltada à proteção da 

vítima infantil, foi sancionada a Lei nº 13.341/17, em consonância com o sistema de garantia 

de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, com o escopo voltado 

a criação de mecanismos para prevenir e coibir a violência através dos procedimentos da escuta 

especializada e do depoimento especial. 

O depoimento especial, portanto, seria um procedimento de escuta, com técnicas não 

indutivas, realizado por profissionais capacitados aos aspectos cognitivos e sociais das crianças 

e adolescentes, assegurando-lhe condições ambientais e cognitivas para a realização de sua 

oitiva. Apesar da lei regular o depoimento especial, não especifica qual técnica deverá ser 

utilizada durante o procedimento. O depoimento é todo gravado e a videogravação fornece 

informações verbais e visuais, além de documentar todo o depoimento forense, preservando a 

declaração do menor. Através dela há a possibilidade da redução do número de entrevistas. 

A Lei, ao determinar que o depoimento especial seja realizado apenas uma única vez 

nos casos de abuso sexual, deve-se seguir o rito cautelar de produção antecipada da prova 

judicial. Ao se tratar da prova testemunhal infantil, deve-se atenção às peculiaridades inerentes 

da condição de desenvolvimento cognitivo e social da criança, que, aliado ao tempo 

transcorrido entre o fato e sua oitiva, decorrem diversos fatores que influenciam a qualidade da 

memória recuperada e a credibilidade do depoimento, os quais, por si só, autorizam a 

proporcionalidade da medida antecipatória. 

Tal medida, poderá significar a redução de vezes que a criança será ouvida, reduzindo 

os danos causados pela vitimização secundária, desde que, em razão da exigência do princípio 

constitucional do processo acusatório, a prova antecipada seja produzida sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa.  

Além disso, com a antecipação da prova e a utilização de técnicas cognitivas para a 

recuperação da memória, reduz-se a probabilidade de a criança ser sugestionada, aumentando 

assim a acurácia da prova. Tendo em vista que essa prova tem especial valia quando se trata de 

crimes sexuais, revela-se, portanto, como medida assecuratória para a vítima, quanto para o 

acusado.  
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Apesar da Lei nº 13.431/17 não especificar quais tipos de profissionais devem realizar 

o procedimento de depoimento especial, exigindo apenas a capacitação do profissional, em 

função da equipe técnica dos tribunais serem compostos por assistentes sociais e psicólogos, 

além das suas funções estarem atreladas à escuta, são estes profissionais que, desde o ano de 

2003, realizam a oitiva das vítimas.  

O Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho de Psicologia, desde o projeto 

anteriormente denominado “depoimento sem dano” e agora com a lei que regula o depoimento 

especial, posicionaram-se contra a realização do procedimento por estes profissionais, por 

entender que tal ação não faz parte da função profissional. Além disso, entendem ainda que esse 

tipo de oitiva violaria o sistema de garantia de direitos das crianças, uma vez assumem a 

condição de testemunha, reproduzindo uma sistemática processual apenas voltada ao valor da 

prova, visando a punição do acusado, secundarizando a proteção do infante. 

Pelo presente estudo foi possível apresentar uma análise de como é valorada a palavra 

da vítima nos crimes sexuais, em especial a palavra do menor nos crimes de estupro de 

vulnerável, bem como vislumbrar o funcionamento da memória e o fenômeno denominado 

falsas memórias, expondo a fragilidade da carga probatória pautada no testemunho pessoal e a 

influência na convicção e convencimento do magistrado, as quais têm gerado condenações 

injustas, marcada pela mitigação dos Princípios Fundamentais, em especial o da Presunção de 

Inocência ou não-presunção de culpabilidade. 

Uma vez que o julgador entende que aquela prova é apta para embasar a condenação 

criminal, confere-lhe caráter absoluto. Diante deste panorama, não há defesa capaz de livrar o 

réu das amarguras do cárcere, por mais que tente provar sua inocência. Esses atos, legitimados 

pela figura do julgador, atentam contra os direitos humanos, contra os direitos fundamentais e 

dignidade psíquica e física da pessoa humana, pois sofrerá consequências degradantes, ou seja, 

fere seus direitos da personalidade. 

Assim, verificou-se que a justiça brasileira não está apta para enfrentar o problema de 

falsas memórias. A prova testemunhal tem sido amplamente utilizada, principalmente nos 

crimes cometidos contra a dignidade sexual, especialmente quando tratamos de possíveis 

condenações amparadas em testemunhos acometidos de falsas memórias. A prova testemunhal 

por si só, já é uma prova que exige do magistrado certa cautela, por isso é chamada pela doutrina 

de “prostituta das provas”, pois, na tentativa de reconstrução dos fatos pretéritos, é sempre 

recheada de impressões e vivências pessoais da testemunha. 

Na falta de condições probatórias mínimas há a necessidade de se aplicar corretamente 

os princípios e garantias constitucionais, devendo, portanto, impor-se a absolvição do réu por 
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falta de provas, em respeito à presunção de inocência com base ao in dúbio pro réu, a fim de se 

evitar graves falhas processuais e severas condenações injustas. A vítima infantil de crime 

sexual deve ter proteção especial e proteção integral pelo Estado, porém também é certo que ao 

réu, deverão ser conferidas as proteções exigidas pela Constituição relativas à sua dignidade, 

liberdade e integridade, com garantia de aplicação dos princípios constitucionais. 

Neste cenário, podemos concluir que, portanto, jamais vamos conseguir reconstruir o 

passado ou o fato como aconteceu, uma vez que este já se findou. O que teremos é a construção 

narrativa histórica de um passado que aconteceu e que está preservado pelos seus rastros, 

obtidos através da recuperação da memória de que depõe. Nessa concepção, se rejeita a ideia 

uma ambição da verdade. Então, a atividade probatória deve ser formada diante dessa 

complexidade e não pautada na “verdade”. 

Quando pensamos na prova testemunhal e, logo, na memória, é exatamente o que 

acontece. Aquilo que se traduz em um testemunho, aquela memória relatada, não é o ocorreu 

no evento original. Poderíamos inclusive até arriscar a dizer que é uma representação daquilo 

que vivemos, uma vez que contamos aquele fato de acordo com a nossa interpretação e 

vivências pessoais.  

Portanto, olhando por este prisma, não existe verdade, existe a verdade de cada um, 

porque podemos presenciar o mesmo fato, mas nossos relatos e impressões jamais serão fieis 

ao evento original. Desta forma, pensar na ideia de verdade, ainda que relativa, remonta a um 

processo penal do inimigo, negando direitos e garantias fundamentais, pois transforma o réu 

em mero objeto processual.  

Ao mesmo tempo, ao se transmitir totalmente a função probatória apenas à vítima 

menor, que é um ser em desenvolvimento social e cognitivo, sobretudo quando é inquirida (e 

inquirida já denota toda a falta de técnicas adequadas para a sua oitiva, resultando em sua 

vitimização secundária e na sugestionabilidade) também a transforma em objeto processual. O 

ser humano não poderá jamais ser tratado como objeto, como mero instrumento visando uma 

falseada busca pela verdade e justiça. É necessário focar em uma mudança de um paradigma 

sujeito-objeto para um paradigma sujeito-sujeito. 
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