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A FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO INFANTIL COMO PROVA NO PROCESSO
PENAL

Júlia Marques Fulgêncio

Gustavo Noronha de Ávila

RESUMO

Considerando  a  grande  quantidade  de  processos  criminais  julgados  utilizando-se  o
depoimento pessoal como prova, pesquisa-se sobre o depoimento infantil e sua fragilidade
enquanto prova objetivando explorar a inaplicabilidade do referido depoimento em razão das
peculiaridades relacionadas ao desenvolvimento infantil,  pois que erros contidos na prova
testemunhal  pode contaminar  todo o processo,  sendo este  o problema a ser destacado no
trabalho. Realiza-se portanto,  uma pesquisa de dados coletados em seleções bibliográficas
com  o  método  de  abordagem  hipotético  dedutivo.  Assim,  conclui-se  que  o  depoimento
infantil, em razão de ser comumente passível de erros pode comprometer todo o processo e
causar erros judiciais.

Palavras-chave: Falsas memórias. Relato Infantil. Sugestionabilidade infantil. Direitos
da Personalidade. Prova Penal.

FRAGILITY OF CHILD TESTIMONY AS PROOF IN CRIMINAL PROCEEDINGS

ABSTRACT

The large number of criminal cases tried using personal testimony as evidence, research on 
child testimony and its fragile proof aiming to explore the application of the testimony due to 
the peculiarities related to child development. Testimonial evidence can contaminate the entire
process, This is the problem of being highlighted at work. Thus, a data search is performed in 
bibliographical selections with the deductive hypothetical protection method. Thus, it is 
concluded that the child testimony, because it is commonly liable to errors can compromise 
the entire process and issue judicial errors.

Keywords:  False  memories.  Child  Report.  Children's  suggestibility.  Personality  rights.
Criminal evidence.
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1 INTRODUÇÃO 

Quando a suspeita de um crime é apresentada perante o judiciário, o referente juízo a

fim de alcançar um entendimento julgador acerca dos fatos que lhe foram apresentados, deve

fazer uso dos mais variados meios legais de provas para contribuir para seu convencimento.

Ocorre que essa tarefa de comprovar o cometimento ou não de um crime torna-se

desafiadora em ocasiões  nas  quais  o  crime em questão  foi  cometido  sem demais  provas,

restando apenas a declaração da vítima como indicadora da prática do delito. Ou seja, quando

a palavra da vítima ou testemunha é única comprovação de que o delito foi praticado.

Essa situação é comum nas investigações de crimes contra a dignidade sexual, que

por sua vez de maneira recorrente,  não deixam vestígios passíveis de serem apurados em

exames periciais.

Ainda nesse sentido, verifica-se a ocorrência dos referidos crimes que são cometidos

contra  crianças  e  adolescentes.  Neste  diapasão,  ainda  que  não  haja  outros  meios  de

comprovação  da  ocorrência  do  crime,  a  palavra  da  referida  vítima  é  considerada  para  a

investigação. Ora, o direito da vítima de ser ouvida em processos de seu interesse trata-se de

um direito da personalidade em razão de sua condição humana, com destaque em crimes

cometidos na surdina, sem que alguém o tenha presenciado, de acordo com ZAVATTARO

(2017), para que assim os fatos possam ser esclarecidos conforme o artigo 12 da Convenção

sobre os direitos das crianças:

Art.  12  -  1  -  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.

(DECRETO No 99.710, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990)

Destaca-se que alguns doutrinadores manifestam-se em sentido contrário à oitiva de

crianças e adolescentes em ocasiões como a supra referida e propõem que a mesma i seja

considerada a partir de pareceres de especialistas.

Diante do afirmado, questiona-se: Considerando que a formação social, cognitiva e

moral da criança encontra-se em desenvolvimento, é correto que o depoimento infantil seja

considerado em sua  totalidade  para acusação ou defesa do acusado em uma investigação

criminal? O depoimento infantil, tomado a partir de profissionais da área da saúde, interfere
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no direito processual garantido ao acusado em razão de não haver previsão no Código de

Processo Penal vigente?

É evidente  que  a  íntegra  do  depoimento  infantil  deve  ser  questionada,  a  fim de

alcançar  a  verdade ocorrida.  Ora,  se  as  funções  cognitivas  e  o  modo com que a  criança

interage com fatores externos está  em desenvolvimento,  é certo que seu suas declarações

podem sofrer distorções da realidade, serem influenciadas ou manipulados, intencionalmente

ou não. Além disso, a criança pode até mesmo ser enganada pela sua própria memória como

será tecer-se-á a seguir.

É certo que tais interferências negativas podem ocorrer nas declarações de qualquer

depoente, porém é evidente que em crianças e adolescentes isso ocorra com mais frequência.

Ora,  a  criança  em  razão  de  sua  imaginação,  inocência  e  imaturidade  apresenta-se  mais

suscetível  a  influências  externas  e  internas  que  interfiram  em  suas  declarações,  levando

muitas vezes ao descrédito de suas alegações pelo poder judiciário (ZAVATTARO, 2017).

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DEPOIMENTO INFANTIL

I - A RAZÃO PELA QUAL O DEPOIMENTO DO INFANTE É SUSCETÍVEL A

DISTORÇÕES: O DESENVOLVIMENTO INFANTIL.

A qualidade do armazenamento de informações e de memórias é determinante para

que posteriormente o depoimento acerca do fato ocorrido se dê da forma mais próxima da

realidade.  Ocorre  que,  tais  funções  de  armazenamento,  processamento  e  recuperação  da

memória se dão de forma peculiar quando tratam-se de crianças e até mesmo adolescentes,

sendo que todo o referido processamento da memória é diferenciado para os seres humanos de

pouca idade (ZAVATTARO, 2017).

Ora, todas as atividades, cognitivas ou físicas, exigidas de crianças demandam mais

esforços  e  apresentam menos  desenvolvimento  em relação  às  atividades  realizadas  pelos

adultos;  Com  as  funções  cognitivas  que  envolvem as  atividades  como  contação  do  fato

presenciado não são diferentes.

Piaget (1967) tece a respeito das fases de desenvolvimento do ser humano ocorridas

no seus  primeiros  anos de vida.  Segundo ele,  todos os  indivíduos passam pelas  fases  de

desenvolvimento por ele descritas e o desenvolvimento de cada uma das referidas fases são

condicionados a fatores biológicos, educacionais e sociais da criança.
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Nesse contexto, Piaget (1967) descreve o "Período Pré-operatório" que compreende a

fase desenvolvida entre os dois e sete anos de idade. O autor propõe que é nessa fase em que o

desenvolvimento  da  linguagem  do  ser  humano  apresenta-se  acentuada  e  que  ocorre  o

fenômeno da migração da linguagem pela ação para a linguagem representativa. Ou seja, é

essa fase em que a criança inicia sua capacidade de linguagem oral.

Essa fase do Período Pré-operatório caracteriza-se ainda pelo congestionamento de

pensamentos  que  intrigam  a  criança  levando-a  a  repetidamente  efetuar  perguntas  com

"porquês",  claramente  podendo  ser  sugestionado  através  de  uma  das  respostas  de  suas

perguntas.

Segundo  Rappaport  (1981)  que  escreveu  sobre  essa  fase  de  desenvolvimento

originalmente  apresentada  por  Piaget,  descreve  que  é  um  período  em  que  destaca-se  o

sentimento de egocentrismo - destaca-se que quanto menor a criança, maior a característica do

egocentrismo - ou seja, para ela tudo que existe, só existe por sua causa. A criança nessa fase

não consegue imaginar que haja alguma situação que não ocorra em razão de sua existência,

levando a mesma a confundir ambientes, situações, pessoas, objetos e fatos atribuindo a estes

os seus próprios pensamentos acerca do que vê e ouve.

É evidente, portanto, que essa fase descrita pelos renomes da educação é delicada

para  que  a  criança  relate  algo  que  presenciou  ou  de  que  foi  vítima.  Ora,  se  a  criança

peculiarmente confunde situações, objetos e pessoas, pode facilmente confundir os fatos que

presenciou ou de que foi vítima.

Na prática, é possível e inclusive recorrente, que a criança diante de um fato ocorrido

com outra pessoa, se confunda e atribua a si o acontecimento. Destaca-se, portanto, como já

supra mencionado, que quanto mais nova for a criança, maior é a recorrência do egocentrismo

e por conseguinte, maiores as ocorrências de confusões acerca do que ocorreu com si ou com

outrem. 

“Assim,  a  criança  pode  dar  explicações  animistas,  frente  a

acontecimentos  por  ela  vividos,  ou  seja,  a  criança  irá  atribuir

características  humanas  para  animais,  plantas  e  objetos  [...]"

(RAPPAPORT, 1981, p. 69)

Ainda nessa fase, a criança apresenta uma afetividade peculiar com as pessoas que lhe são

superiores, como, por exemplo, seus pais e professores. Essa afetividade envolve o respeito,

amor e/ou temor; Segundo o mesmo autor, o significado do bem e do mal varia de acordo com

o desejo dos adultos, que são referências para as mesmas. O referido reforça-se a partir do
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texto "O depoimento sem dano em análise, publicado na Revista de Psicologia Clínica, no Rio

de Janeiro conforme a seguir:

[...] Somente com o avanço da idade a criança vai desenvolvendo a

habilidade  de  extrair  o  significado  das  experiências  e,

consequentemente, aprimorando a memória de essência. Deste modo,

a idade desempenha um importante papel na memória das crianças,

pois  ela  está  relacionada  com  outros  aspectos  que  influenciam  a

qualidade e quantidade das lembranças recuperadas. Dentre esses se

destacam o desenvolvimento da linguagem, o conhecimento prévio, a

capacidade  de  compreensão  de  um  determinado  evento  e  a

efetividade das estratégias de recuperação utilizadas" (BRITO, 2008

p. 113/125).

Sublinha-se que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 1 refere-se à criança

como seres ainda sujeitos a desenvolver-se ao garantir em seu artigo 3° o direito de condições

que  lhe  possibilitem  o  desenvolvimento.  Ora,  se  é  garantido  que  lhes  sejam  fornecidos

possibilidades  de  desenvolver-se,  assume-se  que  as  crianças  ainda  não  são  totalmente

desenvolvidas.

[...] Em se tratando de uma vítima criança, suas declarações, como

testemunha, tendem a ser desacreditadas pelo simples fato de ainda

estarem em desenvolvimento" (ZAVATTARO. Mayra. 2017, página 57

e 131).

Zavattaro (2017) ainda tece descrevendo que a verdade quanto a um fato é relativa,

variando  conforme  a  pessoa  que  reproduz  e  a  pessoa  que  capta  a  informação  contada;

Portanto,  os  fatores  peculiares  do  desenvolvimento  infantil  são  terminantemente

determinantes para a o depoimento semelhante à verdade acerca dos fatos. Além disso, propõe

ainda que a memória da criança possui maiores fragilidades do que a memória do adulto.

A razão da fragilidade dos dados armazenados se dá em razão a certos fatores sendo

que  o  primeiro  deve-se  ao  fato  de  que  as  crianças  com  menos  idade  apresentam  mais

dificuldade de recordar de fatos ocorridos livremente, pois isso demanda mais esforços das

funções cognitivas, sendo que a tarefa de relembrar torna-se mais fácil se lhe for apresentada

um  fato  que  lhe  sirva  de  comparação.  Ou  seja,  a  criança  menor  melhor  se  recorda  de

1 BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266>. Acesso em: 23 jun. 2019.
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elementos se possuir como parâmetro uma outra informação com a qual possa comparar com

a memória a ser recordada.

A segunda razão dá-se ao fato de que os adultos apresentam-se como autoridades

para  a  criança,  sendo  que  facilmente  pode  amedrontar  o  infante;  O  terceiro  quesito

determinante para fragilidade da memória infantil dá-se em razão da dificuldade de recordar

qual a origem da informação que pretende relembrar (STEIN, 2019).

Diante do exposto, resta claro que as funções cognitivas, físicas, emocionais, sociais

e afetivas das crianças encontram-se em desenvolvimento e são mais frágeis com relação a

dos adultos;  Que em razão disso,  o  depoimento destas  resta  relativamente  descreditado a

partir de fatores influenciadores e sugestivos conforme tratar-se-á a seguir, potencializados em

razão das condições especificas do desenvolvimento infantil.

3 – INFLUÊNCIAS EXTERNAS E INTERNAS AO DEPOIMENTO INFANTIL

Izquierdo  (2006)  define  memória  como  conjunto  de  informações  que  foram

adquiridas e armazenadas podendo-se acessar tais informações.

A  recordação  dos  fatos  é  de  grande  importância  para  a  produção  da  prova

testemunhal.  Contudo,  sabe-se  que  a  prova  testemunhal  se  eivada  de  sugestionabilidade,

falsas memórias, pode acarretar erros judiciais se embasados somente nas referidas provas. 

Muitos processos são julgados e fundamentados unicamente na prova testemunhal.

Evidenciando-se, portanto, o risco do julgamento com base apenas neste tipo de prova, já que

esta pode ter sido modificada por diversos fatores que alteram a memória, determinantes nos

relatos testemunhais. Ora, sendo assim, resta claro que é indevida a utilização de uma prova

testemunhal sugestionada ou alterada pelas falhas da memória em um processo judicial que

determina a autoria do réu.

É necessário destacar que a prova testemunhal se desenvolve através do acesso a

memória. Esta por sua vez, pode variar de acordo com fatores emocionais dados no momento

do fato que se deseja  recordar. O lapso temporal  entre  o relato e  o ocorrido interfere de

maneira objetiva na produção da prova, da mesma forma que o barulho, lugar, presença de

pessoas (FLECH, 2012). 

Ainda nesse sentido, fatores subjetivos também interferem no testemunho, a saber:

emoção  e  condição  psicológica  da  testemunha  ou  vítima,  já  que  uma  pessoa  fortemente

abalada tem sua percepção dos fatos diminuída (AQUINO, 1997). Portanto,  é passível de

ocorrência que a testemunha preencha as lacunas de sua memória com questões que lhe foram

sugestionadas externa ou internamente ou por falhas em sua memória (FLECH, 2012). 
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As falhas da memória podem surgir logo a partir do primeiro momento do

processo mnemônico, que é o da aquisição (ou codificação) da informação.

Assim é porque as memórias não são guardadas de forma contínua, […] mas

como fragmentos de informações – que podem ser modificados por novas

experiências” (PONTE, 2010. pg. 837).

Dessa mesma forma, o processo de recordação dos fatos também pode apresentar

falhas, sedo que as informações podem passar pelo esquecimento ou mesmo ser modificada

pela falha no momento da aquisição da memória.  Conclui-se que uma testemunha jamais

recordará exatamente como se deram os fatos presenciados por ela.   Ainda nesse sentido,

MAZZONI (2005) tece no sentido de que o processo de resgaste da memória armazenada

passa por fases de reconstrução dos fatos que “reativam e criam informações de natureza

episódica e semântica relevantes para o que se deseja lembrar”. Ou seja, a recordação se dá

por fragmentos e não como um todo. 

Desse modo, as falsas memórias ocorrem quando por meio da sugestionabilidade,

indução ou emoções da testemunha o processo de armazenamento ou resgate da memória

apresenta uma falha,  ocasionando um relato  desviado da  realidade.  Dessa forma,  entende

SQUIRE e KANDEL (2003) que as informações que foram adquiridas e armazenadas podem

ser modificadas com a vinda de informações inéditas, ainda que sejam informações adquiridas

posteriormente a recapitulação da memória inicial.

         Segundo a Lei 13.431/17 salvo se por escolha da criança, esta não deverá ser ouvida

diretamente  pelos  juízes  e  autoridades  policiais,  devendo  ser  realizada  sua  oitiva  por

profissionais especializados. Isso ocorre com o intuito de prevenir a vitimização das crianças

e a maior qualidade na colheita da prova.

Na colheita do depoimento infantil, vários fatores podem influenciar na precisão dos

relatos.  O processo de condução da entrevista e diálogo da conversa entre um adulto e a

criança pode ser desafiador. Os fatores influenciadores variam conforme a qualificação do

profissional adulto e condições sociais e biopsíquico do ser humano (POTTER, 2016).

A idoneidade das declarações coletadas é influenciada diretamente

pelo procedimento adotado (ZAVATTARO, Mayra, 2017).

Um psicólogo poderá emitir um relatório psicológico da criança que terá validade de

prova documental,  relatando as  palavras  da  criança  durante  as  sessões  ou ainda  sintomas

indicadores da ocorrência de um fato (AMENDOLA, 2009).
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É questionável tal fato, pois, se durante as sessões com o psicólogo a criança relatar

algo  do  qual  foi  sugestionada  por  alguém,  o  profissional  emitirá  relatório  constando  no

mesmo as alegações da criança puramente, ocorrendo a transformação em prova documental

uma alegação falsa do menor.

“[...]  trazendo  essas  discussões  para  o  cenário  da  separação

conjugal,  contexto em que muitas alegações de abuso sexual  entre

pais e filhos eclodem, podemos supor que a criança pode manter-se

fiel  às  alegações  da  mãe  guardiã,  que  acusa  o  ex-companheiro,

confirmando  ou  revelando  o  abuso  (que  nunca  ocorreu)”

(AMENDOLA, 2009, p. 92).

Para  que  o  depoimento  da  criança  não  seja  desviado  e  modificado,  espera-se  que  as

declarações  sejam colhidas  de  maneira  aberta  e  não  objetiva.  Ou  seja,  espera-se  que  as

perguntas  e  conduções  do  entrevistador  possibilitem  que  a  criança  relate  mais

espontaneamente os fatos, permitindo maior flexibilidade na escolha da sequência dos fatos a

serem relatados pelo menor.  Isso ocorre em razão de que as perguntas objetivas ocasionam

maior imprecisão na resposta: 

“Perguntas abertas são preferíveis em relação às perguntas fechadas,

pois diminuem o risco de sugestionabilidade e,  portanto,  garantem

maior crédito às respostas da criança”. (ZAVATTARO, (Mayra, 2017,

página 88)

É  certo  que  o  profissional  deve  informar  à  criança  a  possibilidade  da  mesma

responder que não sabe quando diante de alguma pergunta e deve ser estimulada a relatar os

fatos livremente, isto pois, perguntas muito diretas podem influenciar que a criança responda

algo em razão da expectativa do adulto em relação a sua resposta e não em razão de ser a

verdade ocorrida (SANTOS, 2008).

Isso pois, estudos demonstram que a criança tente a tentar responder

as perguntas que lhe são formuladas, de acordo om o que acredita ser

a expectativa do adulto, visto como autoridade.(ZAVATTARO, Mayra,

2017. pg 102).

Se  consultados  os  julgados  de  processos  criminais  conclui-se  que  a  grande

maioria dos mesmos foram julgados com base nas provas testemunhais, sendo assim torna-se

evidente a importância da qualidade da tomada do depoimento pelos profissionais. Em razão

da precariedade da produção de outras prova nos processos criminais, a prova testemunhal é
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ainda mais considerada e utilizada como fundamentação (RELATÓRIO DO MINISTÉRIO

DA JUSTIÇA, 2015).  

Erros no judiciário são recorrentes em razão da memória da vítima ou testemunha.

Em recente reportagem exibida em agosto de 2019 através da emissora Globo, descreveu um

erro no judiciário que levou a condenação de um homem pelo crime de estupro de vulnerável,

sendo reconhecido pela vítima de onze anos de idade como autor, enquanto todas as outras

vítimas maiores o apontaram como não sendo o autor do crime. Isso evidencia a fragilidade

do depoimento infantil e destaca a importância da análise cuidadosa com relação aos relatos

infantis.2

A sugestionabilidade é definida por SARAIVA (2012) como “disposição psicológica das

pessoas  para  seguirem  uma  sugestão  dada  por  outra  pessoa  ou  apostada  por  um

acontecimento, integrando essa sugestão na sua história pessoa ou agindo em conformidade

com ela.

Contudo, a mesma autora tece ainda no sentido de que não se pode permitir confundir

sugestionabilidade com mentira. O relato contaminado pela mentira é quando o declarante

apresenta fatos que intencionalmente criou com a intenção de distorcer a realidade, enquanto

a  contaminação pela  sugestionabilidade  se  dá  de  maneira  inconsciente  de  maneira  que  o

próprio declarante dos relatos falsos acredite no que está proferindo.

Nesse diapasão,  no mesmo segmento de raciocínio de SARAIVA, 2012 a tarefa de

identificar o que é mentira e o que é sugestionabilidade não é fácil, contudo alguns fatores

podem  auxiliar  na  diferenciação  ou  em  pelo  menos  na  suspeita  e  alerta  para  aquele

depoimento. Alguns dos fatores são a análise no sentido de que os relatos falsos tendem a ser

mais  genéricos  e  menos  detalhados,  sendo  que  nos  relatos  verdadeiros  os  detalhes  são

reafirmados com mais frequência.

4 - O ADULTO COMO FIGURA DE AUTORIDADE

Reconhece-se também que a criança é sugestionável com relação aos adultos, através

dos efeitos de convivência social  com os mesmos.  Ainda nesse sentido,  conclui-se que o

adulto figura-se como autoridade de referência e imponência para a criança, fazendo com que

a mesma respondam as perguntas dos mesmos de forma que os agradem, mesmo que essa

resposta  não  corresponda  com a  verdade.  Ora,  a  criança  diante  da  figura  autoritária  dos

adultos em especial  especialistas do direito  que muitas vezes pronunciam palavras de um
2 Reportagem disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hEtMVjnqIJs <acesso em 13 de agosto de 

2019 às 10h20min.
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vocabulário rebuscado para as crianças,  tendem a responder o que é esperado pelo adulto

(CECCI E BRUCK (1993, in Cunha, A (2010).

A criança está propensa a aceitar, direta ou indiretamente, o seu não-

saber,  podendo  ser  conduzida,  pelas  expectativas,  crenças  e,

principalmente,  pelo  poder  saber  do  entrevistador,  a  acolher  um

discurso produzido para ser verdade. Assim, conforme a criança se

submeta a este poder saber, ela confessa que sofreu um abuso sexual

(AMENDOLA, 2009, p. 89-90).

SARAIVA (2012) afirma que isso se dá pois é comum que o adulto na entrevista com

uma criança busque ansiosamente por respostas e por detalhes de um suposto ocorrido,  e

muitas vezes buscam incessantemente a identificação do autor dos fatos, o que ocasiona dessa

maneira  maior  sugestionabilidade  na declaração do infante.  Ainda nesse sentido,  CECI E

BRUCK  (1995)  tecem  no  sentido  de  que  o  viés  daquele  que  entrevista  sugestiona  o

entrevistado. 

O  viés  do  entrevistador  pode  ser  entendido  como  sua  concepção  dos  fatos  pré-

concebida,  que  reflete  no  modo  como  entrevista  o  menor,  ocasionando  assim  a  referida

sugestionabilidade. O referido viés determina a forma como o adulto retira informações do

menor,  ocasionando,  por  exemplo,  a  realização  de  perguntas  fechadas  que  diminuem  a

liberdade de resposta  da criança,  sugestionando-a a  responder apenas  “sim” ou “não”,  de

acordo com o que espera o adulto (CECCI e colaboradores, 1999 in SARAIVA, 2012).

o  especialista  quem  transforma  essa  palavra  em  um  discurso

educativo, médico, psicológico ou judiciário. A palavra da criança,

transformada e modulada pela interpretação do adulto que lhe dará

assistência, não raro, tende a expressar as impressões pessoais desse

adulto que, muitas vezes, não hesita em condenar o autor do suposto

abuso (THOUVENIN, apud AMENDOLA, 2009, p. 95)

Ainda,  nesse  sentido  Lindsay  (1995)  defende  que  as  crianças  podem  ser

sugestionadas  pelos  pais.  O estudo  sobre  isso  se  deu da  seguinte  forma:  As  crianças  se

dispuseram a escutar histórias contadas pelos seus pais com algumas premissas falsas, sobre

uma experiência das crianças em um laboratório. O estudo concluiu que mais da setenta por

cento das crianças relataram haver ocorrido fatores que só existiam na história falsa contada

pelos pais e não o verdadeiramente ocorrido em sua experiência vivenciada no laboratório. 
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Isso, evidentemente demonstra a possibilidade dos pais influenciarem nos relatos de

seus  filhos.  Frisa-se que esse sugestionamento pode ocorrer  tanto de forma inconsciente,

como de  forma  consciente  e  com intenção  de  prejudicar  o  acusado  pela  criança,  sendo

possível inclusive induzir a falsas alegações contra os próprios genitores da criança. Isso se

dá, pois SARAIVA (2012)  as crianças não visualizam seus pais como quem poderia induzi-

los a erro, devido a confiança estabelecida entre eles. Assim, havendo discussão entre a mãe e

pai,  o  guardião  conseguiria  sugestionar  o  filho  fazendo-o  acreditar  em  uma  história  de

violência com relação ao seu genitor(a), por exemplo (AMENDOLA, 2009).

A criança fantasia por natureza, podendo ser instigada por adultos a

fazê-lo,  ainda  com maior  precisão  e  riqueza  de  detalhes,  sem ter

maturidade  suficiente  para  compreender  o  significado  e  as

consequências da sua atitude. Podem, pois, essas pessoas querer a

condenação de um inocente (NUCCI, 2013, p. 473).

Entende-se que a sugestionabilidade facilmente pode ocorrer também pelo fato de

que as crianças não diferenciam de forma absoluta o real e vivenciado, do que foi apenas lhe

contato. O referido pode ser concluído através da análise de um estudo realizado por Rudy e

por  Goodman  (1991,  in  Ceci  &  Friedman,  2000)  in  SARAIVA,  (2012)  que  verificou  a

ocorrência da sugestionabilidade em crianças com faixa etária compreendida entre quatro e

sete anos. Para tanto, submeteu-se o primeiro grupo de crianças a prática real de um jogo e o

segundo grupo a apenas a escuta da história do jogo. Depois de alguns dias, todas as crianças

foram  entrevistadas  sobre  questões  do  jogo  que  realizaram  ou  que  escutaram  sobre  e

constatou-se que não existem diferenças entre os relatos das respostas entre as crianças que

participaram do jogo e as que apenas escutaram sobre.

Outro fator que contribui para a vulnerabilidade à sugestionabilidade é a idade da

criança. Perry, (1995), in Warren & Marsil, (2002) in SARAIVA (2012) tece no sentido de

que as crianças mais novas, em razão de não compreenderem perguntas mais rebuscadas para

sua idade, tendem a responder aleatoriamente a pergunta que lhe foi feita. Assim, a resposta

aleatória de uma criança despreocupada com o que está afirmando em razão de sua pouca

idade, pode ocasionar a acusação de um crime que não existiu. Ora, se os adultos tendem a

esperar uma determinada resposta das crianças quando a resposta desta, ainda que esta esteja

inconsciente  do  que  está  dizendo,  corresponder  ao  que  aquele  espera,  o  mesmo

tendencialmente sentir-se-á satisfeito com relação à entrevista e entenderá por concluída a
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investigação sobre o ocorrido. Daí vem a importância do cuidado na tomada do depoimento

infantil e a certificação de que fora concluído por meio dele apenas o que realmente possui

potencial de ser verídico.

Com relação às características pessoais das crianças, Chae e Ceci (2006) tecem no

sentido  de  que  a  inteligência  do  infante  está  ligada  à  predisposição  da  criança  a  ser

sugestionada. Em outras palavras se a criança apresenta nível mais elevado de inteligência

tende a resistir à sugestionabilidade, enquanto as que apresentam nível de inteligência menor,

tendem a sujeitar-se com mais recorrência à sugestão. 

É importante destacar que os fatores relacionados à aptidão linguística do menor,

correlacionam-se  à  sua  sugestionabilidade.  Ou  seja,  as  crianças  com  desenvolvimento

linguístico mais  avançado afastam-se da sugestão  mais  facilmente.  Isso se dá da  mesma

forma com relação às crianças com deficiência mental que apresentam maior predisposição à

sugestão (BRUCK E MENLYN, 2014 in STEIN, 2009).

5 - INTERFERÊNCIAS QUANTO A PREVISÃO DE APENAS UMA ESCUTA.

      A lei número 13.431 de 4 de abril de 2017 em seu artigo 8º prevê a escuta de crianças e

adolescentes enquanto vítimas ou testemunhas de crimes realizadas perante as autoridades

policiais ou judiciárias como depoimento um depoimento especial. Muito bem previsto, a lei

estabelece ainda em seu artigo 10 que a escuta de crianças e adolescentes deverão ocorrer em

ambientes  apropriados  aos  menores,  com  um  espaço  que  lhes  ofereçam  privacidade  e

tranquilidade. 3

Afirma-se ser imperiosa tal previsão, pois é certo que o ambiente formal como o das

salas de audiências, bem como os adultos estranhos à criança e profissionais despreparados

dirigindo-se ao menor que sofrera uma violência e naquele momento esperando do menor que

este relate com a maior precisão possível os fatos vivenciados, acarretarão ao menor violado

um abalo emocional ainda maior, podendo ocasionar choro da criança ou fazendo com que a

mesma se negue a relatar todos os fatos ou parte deles (CEZAR, 2010 in POTTER, 2010).

Sendo assim, o relato da criança enquanto utilizado como prova, nessa ocasião, será

questionável  em  razão  da  fragilidade  na  colheita  do  depoimento,  ocasionando  eventual

redirecionamento quanto ao convencimento do magistrado.

3  Art. 8º da lei 13.431 de 4 de abril de 2017: “Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou 
adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária.” 
“Art. 10 da lei 13.431 de 4 de abril de 2017: “A escuta especializada e o depoimento especial serão realizados 
em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do 
adolescente vítima ou testemunha de violência.”

15



Não de  forma  menos  importante,  sublinham-se  aspectos  quanto  à  quantidade  de

vezes em que a criança é submetida a relatar o ocorrido.

Sabe-se que os relatos iniciais sobre o ocorrido com a criança na maioria das vezes se

dão para alguém ocupante de posição de confiança do menor; alguém que inspirou intimidade

segundo SANTOS (2010) que pode ser um professor, familiar  ou amigo. Aqui ocorre em

regra o primeiro relato da criança. 

Em razão do relato da criança em regra o adulto promove a comunicação a órgão

competente. Diante dos fatos, imperiosamente a criança é encaminhada a acompanhamento

junto  ao  Conselho  Tutelar  da  região.  Contudo,  os  profissionais  integrante  da  equipe  do

Conselho Tutelar não serão necessariamente capacitados em nível superior para direcionar-se

e  lidar  com a  criança  vítima  de  violência  ou  testemunha desta,  pois  tal  formação  não é

requisito para a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar (ZAVATTARO, 2017). Nesse

âmbito, pode ocorrer um segundo relato da criança sobre os fatos.

Posteriormente, a criança e sua família e/ou o Conselho Tutelar será encaminhada

para  unidades  policiais  especializadas  ou não em violação contra  criança  ainda que a  lei

13.431/17 preveja a possibilidade de criação de delegacias especializadas. 4

Na delegacia,  a  criança,  a  depender  da idade,  poderá  ser  submetida  a  uma nova

escuta pelo escrivão da polícia civil que, na maioria das vezes não é especializado na escuta

de  menores.  Esse  mesmo escrivão  em muitos  casos  realiza  oitivas  de  quaisquer  vítimas,

crianças ou não, não havendo, portanto, precisão técnica na colheita do (possível) terceiro

relato da criança.

Percebe-se que no decorrer das realizações dos procedimentos a serem realizados até

o oferecimento da denúncia do Promotor de Justiça ao juiz de direito, a criança já passou por

diversas oitivas, havendo relatado os fatos por várias vezes. 

Sendo assim, ZAVATTARO (2017) se refere ao ocorrido relatando que até que o

processo penal seja concluído, a criança já foi ouvida diversas vezes, entrevistada de muitas

maneiras e diante de profissionais de diversas áreas possivelmente não especializados para a

referida oitiva,  o  que por  consequência  influencia  na  qualidade  do depoimento final  pela

criança. 

4 “Art.  20 da lei  13.431 de 4 de abril  de 2017 “O poder público poderá criar  delegacias especializadas no
atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. ”
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Diante disso, acertadamente, a lei 13.431/17 previu no seu artigo 115 que a criança e

adolescente devem ser ouvidos preferencialmente em sede de produção antecipada de prova

judicial. Tal previsão se deu de maneira acertada em razão das peculiaridades da memória

humana  na  influência  do  depoimento  enquanto  prova  na  apuração  do  crime  que  são

potencializadas pelas inúmeras colheitas de relatos do menor nos processos que antecedem a

instrução  probatória  e  ainda  pelas  características  da  criança  relativas  ao  seu  estado  de

desenvolvimento.

3 CONCLUSÃO

É  certo  que  o  depoimento  infantil,  de  maneira  mais  destacada  que  dos  demais

depoentes,  apresenta  maior  ocorrência  de  interferência  em  razão  da  fase  peculiar  de

desenvolvimento na qual se encontra. Ora, a criança em razão de seu desenvolvimento, não

dispõe de ampla capacidade de realizar tarefas mais complexas, que pode ser o relato de um

fato ocorrido, ou até mesmo de discernir se o fato realmente ocorreu ou não. No decorrer na

produção da prova testemunhal, nota-se a ocorrência de fatores sugestivos que distorcem seu

depoimento, dando ocorrência a falsas memórias. 

Tendo em vista diversos elementos que influenciam a memória e consequentemente os

relatos advindos do armazenamento de tais informações, conclui-se que fatores externos como

características na entrevista com o infante, bem como o processo de recepção, armazenamento

e resgate da memória quando apresentam falhas, afetam a precisão do depoimento, tornando-o

falho e passível de erro.

Nesse mesmo sentido, destaca-se que muitos processos criminais são julgados tendo

como prova  apenas  o  depoimento  testemunhal,  em especial  tratando-se  de  crimes  contra

dignidade sexual.  No entanto,  tem demonstrado-se grandes  falhas  nos depoimentos o que

evidentemente  é  um risco  para  a  segurança  e  credibilidade  do processo.  Ora,  se  a  prova

testemunhal  é  recorrentemente  passível  de  erros,  grande  é  o  risco  de  adotar  como prova

apenas  o  referido  testemunho,  sendo  necessário  cuidado  na  utilização  de  apenas  provas

testemunhais nos processos e um olhar atento para tais situações, pois havendo falhas nas

provas testemunhas, todo o processo resta comprometido.

5 Art. 11. 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. Da lei Nº 13.431,
DE 4 DE ABRIL DE 2017. 
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É  necessário  que  haja  uma  reflexão  acerca  da  utilização  absoluta  da  prova

testemunhal, em especial a infantil, já que podem comprometer todo o seguimento processual

se não utilizada considerando sua fragilidade, podendo acarretar na condenação indevida do

réu. Destaca-se ainda, que o objetivo do presente do trabalho não é desclassificar a prova

testemunhal no processo penal,  seja no âmbito de antecipação de prova ou não, mas sim,

questionar  sua  produção  e  os  resultados  desta,  quando  sendo  única  prova  e  estando

desacompanhada de outros elementos probatórios acerca do fato. 
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