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RESUMO
 
O presente artigo buscou analisar os direitos da criança e do adolescente, pois por
serem um grupo vulnerável e estarem em fase desenvolvimento requerem proteção
específica,  na  qual  se  destaca  o  conceito  e  aplicação  da  Doutrina  da  Proteção
Integral, adota pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, previsto na Lei nº. 8.069/90. Ainda, tem como ponto de análise a forma
de  escuta  e  depoimento  da  criança  e  do  adolescente  vítima  ou  testemunha  de
violência,  que  através  da  Lei  nº  13.431/2017  surge  à  modalidade  de  Escuta
Especializada realizada perante órgão da rede de proteção e o Depoimento Especial
perante  autoridade  policial  ou  judiciária.  O  método  de  Escuta  Especializada  e
Depoimento  Especial  serão  realizados  por  profissionais  especializados  e  busca
evitar  a  revitimização  das  crianças  e  adolescentes  depoentes.  Nesse  sentido,
salienta-se que a legislação destaca que a criança e adolescente devem ser tratadas
com absoluta prioridade, sendo dever de sua família,  da sociedade e do Estado
assegurar  seus  direitos.  Assim,  concluiu-se  que  deve  ser  fixado  um  fluxo  de
atendimento  que  seja  adequado  às  disposições  da  Lei  nº  13.  431/2017,
principalmente  no  tocante  á  realização  da  escuta  especializada  e  o  depoimento
especial sem que ocorram danos aos infantes sujeitos de proteção legal. O trabalho
utilizou o método teórico e lógico-dedutivo, consistente em pesquisas bibliográficas,
artigos jurídicos especializados no referido tema em questão, legislação nacional e
internacional, bem como documentos eletrônicos que discutem o tema abordado. 

Palavras-chave: Infantojuvenil; Não-revitimização; Oitiva.

THE SPECIALIZED LISTENING / SPECIAL STATEMENT OF THE CHILDREN
AND TEENAGERS VICTIMS OR WITNESSES OF VIOLENCE: AN ANALYSIS OF

THE 33TH RECOMMENDATION FROM CNJ AND THE 13.431/2017 LAW

ABSTRACT

The present article aims to analyze children and teenager’s rights, due to the nature of
being in a developing and vulnerable phase this group demands specific protection,
notably the precepts and aplication of the Doctrine of Integral Protection, adopted by
1988’s Brazilian Federal Constitution and by the Statute of the Child and Adolescent,
regulated by  the  8.069/90 law.  Additionally,  it  focuses on the  precepts  on  how to
conduct listenings and testimonies from children and teenagers victims or witnesses of
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violence – through the  13.431/2017 law the Specialized Listening, realized before the
proper governing body, and the Special Testimony, realized before a constabulary or
judiciary authority, are added as modalities. Those new methods, both the Specialized
Listening and the Special Testimony, are to be conducted by specialized professionals,
aiming to  minimize  the  revictimization  of  deponent  children and  teenagers.  In  this
sense, the legislation highlights that it’s paramount to treat children and teenagers with
priority, being responsibility of their families, society and the State to guarantee their
rights. Therefore, it’s concluded that a service flow must be instated and adequated to
the  dispositions   of  the  13.431/2017 law,  mainly  in  regards  to  what  concerns the
accomplishments  of  the  Specialized  Listening  and  the  Special  Testimony,  without
incurring in harm to the legally protected infants. This article makes use of a theoretical
and logically-deductive methodology, consistent with traditionally used methods in the
bibliographic references cited, specialized legal articles concerning this theme, national
and  international  legislation  as  well  as  eletronic  documents  discussing  the  studied
theme.

Keywords: Child-juvenile; Non-revictimization; Oitive.

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo inicial explanar as  características da

criança e do adolescente, com a finalidade de demonstrar que, nesta fase da vida,

os seres humanos estão em formação física, psíquica e de personalidade e por esse

motivo possuem condições e necessidades específicas. 

Levando-se  em  consideração  os  conceitos  a  serem  elucidados  em  um

primeiro momento, torna-se necessário ressaltar que as pessoas de zero a dezoito

anos  estão  em  um processo  de  conhecimento  próprio,  buscando  resolver  suas

necessidades e conflitos pessoais, devendo estar resguardados e apoiados por seus

responsáveis. 

Assim, após uma apreciação da criança e do adolescente frente à Legislação

Brasileira, percebe-se que a eles deve-se aplicar a Doutrina da Proteção Integral,

fundamental para a segurança de seus direitos, uma vez que, como citado acima, os

mesmos estão vulneráveis em período integral e não parcial. 

Foi analisada, ainda, qual a tratativa do adolescente perante o Estatuto da

Criança  e  do  Adolescente,  previsto  na  Lei  nº.  8.069/90,  ressaltando  ainda  a

Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, prevista no Decreto nº.

99.710/90 e qual a proteção destes frente à Constituição Federal de 1988.
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De  acordo  com  a  Constituição  Federal  e  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente – ECA - são direitos fundamentais da criança e do adolescente o direito

à vida, à saúde, à educação, à dignidade e ao respeito, não podendo ser objeto de

nenhuma forma de negligência,  discriminação,  exploração, violência,  crueldade e

opressão.

Após os estudos apontados até o momento, buscou-se também abordar o

método de oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência

que vem sendo utilizados pelos tribunais de justiça. 

Verificou-se  que,  visando  evitar  a  revitimização  e  a  violência  institucional

praticada contra a população infantojuvenil,  foi  criada a Lei  nº  13.431/2017,  que

prevê  duas  formas  de  realizar  a  oitiva  de  crianças  e  adolescentes  vítimas  ou

testemunhas de violência, a Escuta Especializada e o Depoimento Especial, sendo

que ambas visam resguardar os direitos da criança e do adolescente de forma a

evitar a vitimização secundária destes.

Em uma leitura mais recente da edição da Lei nº 13.431/2017, percebeu-se

que a mesma estabeleceu o sistema de garantia da criança e do adolescente vítima

ou testemunha de violência e alterou a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do

Adolescente).

A referida Lei além de normatizar e organizar o sistema de garantia de direitos

da criança e do adolescente criou mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos

termos do artigo 227 da Constituição Federal, 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,  e

estabeleceu  medidas  de  assistência  e  proteção  à  criança  e  ao  adolescente  em

situação de violência.

Tanto  a  Escuta  Especializada  quanto  o  Depoimento  Especial  possuem  a

finalidade de garantir os direitos da criança e do adolescente, visando sua proteção

integral.

Desta forma tornou-se inevitável  realizar  uma leitura aprofundada da nova

legislação e apontar a importância da atuação da rede de proteção quando crianças

ou adolescentes são vítimas ou testemunhas de violência, abordar as duas formas

de oitivas existentes: Escuta Especializada e Depoimento Especial, com a finalidade

de  conceituar,  diferenciar  e  apontar  seus  objetivos  legais,  bem  como  tomar



6

conhecimento  dos profissionais  competentes aptos a realizar  esse trabalho e as

etapas em que ocorrem.

Diante disto, foi possível concluir que há adequação para cada procedimento

de atendimento, realiza-se, inicialmente, a proteção seguida da colheita de provas

relativas aos casos de violência e abuso contra crianças e adolescentes, fixando-se

um fluxo de atendimento que seja adequado às disposições da Lei nº 13.431/2017,

principalmente no que toca à realização da escuta especializada e o depoimento

especial sem que haja danos aos infantes sujeitos de proteção legal.

Observa-se  que  a  falta  de  protocolos  e  fluxos  sobre  como  realizar  a

abordagem  das  crianças  ou  adolescentes  vítimas  ou  testemunhas  de  violência

podem provocar atos ineficientes e revitimizadores por parte da rede de proteção.

Para  o  êxito  da  pesquisa  foi  utilizado o  método  teórico  e  lógico-dedutivo,

consistente em pesquisas bibliográficas, artigos jurídicos especializados no referido

tema  em  questão,  legislação  nacional  e  internacional,  bem  como  documentos

eletrônicos que discutem o tema abordado.

2 CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, são consideradas

crianças  as  pessoas  que  tenham  até  12  (doze)  anos  de  idade  incompletos,  e

adolescentes as pessoas que tenham entre 12 (doze) anos de idade completos a 18

(dezoito) anos de idade.

Para  Winnicott  (1996)  “a  criança  nasce  indefesa”.  Ao  nascer,  possui  um

agrupamento de sentidos que a faz se desenvolver. 

De  acordo  com os  ensinamentos  de  Winnicott  o  ser  humano  nasce  com

pulsões, instintos, capacidades perceptivas e motoras desorganizadas, que apenas

com seu desenvolvimento que vão se unificando. Com relação a esses sentidos,

Bleicmar e Bleicmar:

O ser humano, para Winnicott, nasce como um conjunto desorganizado de
pulsões, instinto, capacidades perceptivas e motoras que conforme progride
o desenvolvimento vão se integrando, até alcançar uma imagem unificada
de si e do mundo externo (BLEICMAR; BLEICMAR, 1992).



7

É  possível  notar  de  um  dos  ensinamentos  de  Winnicott  (1996)  que  a

maturidade  surge  de  uma  tendência  já  inata  que  abrange  o  próprio  indivíduo,

decorrendo também se o ambiente ao redor do sujeito o auxilia nessa ação.

Winnicott  (1996) concluiu que o desenvolvimento do ser humano acontece

através de heranças, mas que estas tendências herdadas somente levam a criança

a uma perfeição pessoal se o espaço em que vivem for satisfatório.

Assim, Winnicott (1996) acredita que sendo o ambiente em que vive a criança

insatisfatória fará com que ocorra o rompimento da linha da vida.

No início,  a  totalidade  do  processo  de desenvolvimento  ocorre  devido a
tendências  herdadas,  tremendamente  vitais,  em  direção  ao
desenvolvimento – integração, ao crescimento [...]. Porém, se o ambiente
facilitador não for satisfatório,  rompe-se a linha da vida, e as tendências
herdadas, muito poderosas, não podem levar a criança à plenitude pessoal
(WINNICOT, 1996, p. 103).

Winnicott  (1987)  afirma,  ainda,  que  “Na  criança  em  processo  de

amadurecimento  surge  outra  alternativa  muito  importante  à  destruição.  É  a

construção”.

Portanto,  na  fase de amadurecimento  a  criança precisa  ter  uma estrutura

familiar muito equilibrada e um ambiente de convivência saudável, que o ajudem a

se desenvolver, criando sua personalidade e se conhecendo, para assim chegar à

fase da adolescência.

Já o adolescente, enfrenta períodos de instabilidade, podendo gerar conflitos

com seus comportamentos, por isso é necessário que tenha pessoas em sua vida a

serem exemplos a seguir, sendo na maioria das vezes os pais. 

O adolescente encontra-se em um período de mudanças. É uma fase em que

está saindo da adolescência e entrando na fase adulta. Muitas vezes o adolescente

quer logo se tornar um adulto, responsável por seus atos e pronto a tomar decisões

e em outras ocasiões não possui maturidade suficiente para sair da adolescência e

se tornar um adulto, mesmo que possua idade adequada.

Sobre a transição que o adolescente passa, já ressaltou Aberastury e Knobel:

Concordo com Sherif e Sherif (61) de que a adolescência está caracterizada
fundamentalmente por ser um período de transição entre a puberdade e o
estado adulto  do desenvolvimento e que nas diferentes sociedades este
período pode variar, como varia o reconhecimento da condição adulta que
se dá ao indivíduo (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 26).
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O adolescente, diferente da criança, já entende melhor o seu si, apesar de

possuírem  atitudes  semelhantes,  como  a  instabilidade,  além  de  imitarem

comportamentos de pessoas à sua volta. Tanto é que a criança e do adolescente

buscam exemplos a serem seguidos.

Os principais exemplos que o ser humano segue, são os de seus familiares,

tanto para formar sua identidade individual, como a grupal e a social. 

Nas palavras de Zimerman:

Preliminarmente, é útil lembrar que a configuração dos “grupos familiares”
vem  sofrendo  profundas  transformações  reais  com  a  passagem  das
sucessivas gerações, sendo inquestionável que esse fato traz significativas
repercussões no bebê, na criança, no adolescente e futuro adulto, tanto no
que diz respeito à formação de sua identidade individual como à identidade
grupal e à social (ZIMERMAN, 2007, p. 103).

Apesar  de  a  Lei  determinar  a  idade  em  que  um  sujeito  é  criança  ou

adolescente, o mesmo também é estabelecido de acordo com o desenvolvimento do

indivíduo,  pois  estes  sofrem  variações  fisiológicas  e  psicológicas  durante  essas

fases da vida.

A criança e o adolescente passam pela fase de desenvolvimento e concepção

da personalidade, para assim encontrarem suas identidades, conforme Aberastury e

Knobel ressaltam:

O período infantil e o da adolescência não devem ser vistos, conforme já o
indiquei,  apenas  como  uma  preparação  para  a  maturidade,  mas  é
necessário  enfocá-los  com  um  critério  do  momento  atual  do
desenvolvimento e do que significa o ser humano nessas etapas da vida. É
lógico aceitar que o caminho da adolescência é entrar no mundo do adulto,
mas temos que reconhecer que a identidade é uma característica de cada
momento evolutivo. Como para nós a adolescência é também um momento
do desenvolvimento, uma etapa a mais no processo total do viver, devemos
tentar  observar  quais são as características fundamentais  que aparecem
neste período vital (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 30).

Diante  da  vulnerabilidade  da  criança  e  adolescente,  por  não  terem  uma

personalidade  formada  e  muitas  vezes  seguirem  exemplos  dos  pais  ou  da

sociedade, é que necessitam da proteção não só dos familiares, mas também da

sociedade  e  do  Estado.  Assim,  foram  criadas  leis  garantindo  os  direitos

infantojuvenis.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 foi incluído no rol dos direitos

fundamentais a garantia especial à criança e ao adolescente, os quais possuem o
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maior  grau  de  proteção,  inaugurando,  assim,  a  Doutrina  de  Proteção  Integral  a

criança e ao adolescente.

O  artigo  227  da  Constituição  Federal  e  o  artigo  4º  da  Lei  nº.  8.069/90

asseguram que os direitos da criança e do adolescente devem ser colocados em

primeiro lugar, possuindo prioridade absoluta.

Assim, percebe-se que a criança e o adolescente são sujeitos de direito, os

quais devem ser tratados com prioridade absoluta e proteção integral.

3 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A Constituição Federal de 1988 foi um marco para fixação dos direitos das

crianças  e  adolescentes,  até  porque  nossa  exemplar  Constituição  Federal  tem

preferência sobre as demais normas consideradas infraconstitucionais.

O alicerce constitucional para os demais direitos da criança e do adolescente

é o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado no artigo 1º, inciso III, da

Constituição Federal, que estabelece “a dignidade da pessoa humana”.

Tal princípio foi e é fundamental para a concretização dos Direitos Humanos,

de tal  maneira que a Organização das Nações Unidas formou a Declaração dos

Direitos da Criança para destacar direitos eficazes às crianças, as quais passaram a

ser vistas como sujeitos de direitos.

Dispõe, ainda, o artigo 227, caput, da Constituição Federal que a criança e o

adolescente  possuem  direito  à  vida,  saúde,  alimentação,  educação,  lazer,

profissionalização,  cultura,  dignidade,  respeito,  liberdade,  convivência  familiar  e

comunitária, os quais são essenciais para seu desenvolvimento biopsicossocial.

O mesmo artigo preceitua, ainda, a chamada Doutrina da Proteção Integral,

quando descreve não ser apenas função do Estado prover a proteção da criança e

adolescente, mas também da sociedade como um todo.

A Doutrina da Proteção Integral passou a analisar a criança e adolescente

como sujeitos de direitos, sendo dever de toda a sociedade prover a assistência e

apoiá-los em suas necessidades, já que estão em pleno desenvolvimento de suas

personalidades.

A Declaração Universal  de Direitos Humanos,  a  Declaração Universal  dos

Direitos  das Crianças e  a  Convenção sobre  os  Direitos  da Criança serviram de
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exemplo para criação da Doutrina da Proteção Integral à criança e ao adolescente,

sendo  que  o  Estatuto  da  Criança  e  Adolescente  (Lei  nº.  8.069/90) adotou

expressamente em seu artigo 1º tal proteção ao prevê que ”esta Lei dispõe sobre a

proteção integral à criança e ao adolescente”.

A  partir  da  Doutrina  da  Proteção  Integral,  surgiram  mais  dois  princípios

importantíssimos,  o  princípio  da  prioridade  absoluta  e  o  princípio  do  melhor

interesse.  O  Princípio  da  Prioridade  Absoluta  é  exposto  no  artigo  227  da

Constituição Federal e no artigo 4º da Lei nº. 8.069/90, os quais enfatizam os direitos

e  deveres  que  devem  ser  adotados  com  absoluta  prioridade  para  que  sejam

concretizados os demais direitos da criança e do adolescente. 

De acordo com o artigo 4º  da Lei  nº.  8.069/90 (Estatuto da Criança e do

Adolescente) a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e

socorro  em  quaisquer  circunstâncias;  precedência  de  atendimento  nos  serviços

públicos ou de relevância pública; preferência de atendimento na formulação e na

execução das políticas sociais públicas; destinação privilegiada de recursos públicos

nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança começou a seguir o

entendimento de que o legislador deve, ao instituir leis, observar a necessidade das

crianças e adolescentes e editar as leis de modo a atender essas necessidades, de

acordo com o Princípio do Melhor Interesse.

A Doutrina da Proteção Integral adotada pela Lei nº. 8.069/90 estabelece que

a criança e adolescente “são considerados sujeitos de direitos, que, além de serem

titulares das garantias expressas a todos os brasileiros, também ostentam direitos

especiais (...)”.

O Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 3º, dispõe acerca dos

Direitos Fundamentais destes, tais como o direito à vida e saúde (artigos 7º ao 14);

liberdade, respeito e dignidade (artigos 15 ao 18); convivência familiar e comunitária

(artigos 19 ao 52); educação, cultura, escola e lazer (artigos 53 ao 59); direito ao

trabalho (artigos 60 ao 69).

A Convenção sobre os Direitos da Criança prevê que os infantes precisam de

cuidados especiais por não possuírem, ainda, maturidade física e mental, por isso

uma de suas finalidades é a procura do reconhecimento dos direitos das crianças,

ressaltando  que  pais,  sociedade  e  as  organizações  precisam batalhar  para  que

esses direitos sejam obtidos, pois a criança precisa ter desenvolvida sua formação,
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crescendo junto de sua família, rodeada de felicidade, amor e compreensão, sendo

que  esta  proteção  vai  do  nascimento  até  fase  posterior.  Tal  princípio  deve  ser

considerado por toda a infância, analisando a sua imaturidade, a criança deve ser

educada e protegida.

As crianças e adolescentes são a estrutura da sociedade, precisando, assim,

ter  seus direitos protegidos,  pois  até formarem suas personalidades passam por

várias fases, necessitando do apoio e proteção da família, do Estado e da sociedade

(Artigo 227, da Constituição Federal de 1988).

Importante ressaltar que André Martins (2014) ao apresentar acerca do tema

“Mente e Realidade”, através de estudos de Winnicott, enfatiza que a criança precisa

se  conhecer,  e  conhecer  o  que  se  passa  ao  seu  redor,  passando  por  diversas

experiências, as quais demonstrarão que conhece a própria existência e sua mente.

A  criança  e  adolescente precisam ser  resguardados  pela  legislação,  para

poder  ter  seu  desenvolvimento  saudável,  pois  sendo  imatura  fisicamente  e

mentalmente, precisam se conhecer, se entender e se encontrar.

Assim,  visando  resguardar  os  direitos  infantojuvenis  e  sendo  dever  dos

Poderes  Públicos  assegurarem  os  direitos  da  criança  e  do  adolescente  com

prioridade absoluta sobre os demais, de acordo com o artigo 227 da Constituição

Federal, o Conselho Nacional de Justiça criou a recomendação nº 33 de 23/11/2010,

que “recomendou aos Tribunais a criação de serviços especializados para escuta de

crianças  e  adolescentes  vítimas  ou  testemunhas  de  violência  nos  processos

judiciais” 

O  Conselho  Nacional  de  Justiça,  através  da  Recomendação  nº  33  de

23/11/2010, “recomendou aos Tribunais a criação de serviços especializados para

escuta  de  crianças  e  adolescentes  vítimas  ou  testemunhas  de  violência  nos

processos judiciais”, o chamado Depoimento Especial.

Assim, recomenda-se que a oitiva da criança e do adolescente seja realizada

com a intercessão de um profissional  capacitado,  em sala separada da sala  de

audiência (Inciso I da Recomendação nº 33 de 23/11/2010 do CNJ). O ambiente

deverá  ser  adequado  para  criança  e  o  adolescente,  lhes  garantido  segurança,

privacidade,  conforto  e  condições  de  acolhimento  (inciso  I,  alínea  “b”,  da

Recomendação nº 33 de 23/11/2010 do CNJ).

Recomenda,  ainda,  que  deve  ser  implementado  um  sistema  de

videogravação, sendo que na sala de audiência permanecerá o juiz, promotor de
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justiça,  acusado  e  defensor,  e  com  a  vitima/testemunha  apenas  o  profissional

especializado (Inciso I da Recomendação nº 33 de 23/11/2010 do CNJ).

Para  a  realização  do  depoimento  especial  devem  ser  empregados  os

princípios  básicos  da entrevista  cognitiva,  devendo ser  esclarecido  à  criança ou

adolescente o motivo e efeito de sua participação no depoimento especial (Incisos II

e III da Recomendação nº 33 de 23/11/2010 do CNJ).

A vítima ou testemunha e seus familiares também poderão receber auxílio de

assistência para sua saúde física e emocional,  se necessário,  durante e após o

procedimento judicial (Inciso IV da Recomendação nº 33 de 23/11/2010 do CNJ).

Dessa forma, a Recomendação nº 33 do CNJ foi a porta de entrada legislativa

para o procedimento de “depoimento especial” em nosso país, tendo sido editada a

Lei  nº 13.431/2017, a  qual  prevê duas formas  de realizar  a oitiva de crianças e

adolescentes  vítimas  ou  testemunhas  de  violência,  sendo  eles  a  Escuta

Especializada e o Depoimento Especial.

4 O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA: LEI Nº 13.431/2017

Visando a maior proteção da criança e do adolescente vítima ou testemunha

de violência e de evitar a vitimização secundária destas, foi  promulgada a Lei nº

13.431/2017, que “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” (Artigo 1º da Lei nº 13.431/2017).

O artigo 5º da Lei dispõe que a criança e o adolescente receberão prioridade

absoluta,  tratamento  digno  e  abrangente,  informações  adequadas,  assistência

qualificada  jurídica  e  psicossocial  especializada,  além  de  ter  sua  intimidade  e

condições  pessoais  protegidas,  não  sofrer  nenhuma  discriminação,  ser  ouvido,

protegido de sofrimento, ter segurança, entre outros direitos e garantias. 

Os mesmos direitos e garantias estabelecidos para  proteger a criança e o

adolescente também podem ser  aplicados para pessoas entre 18 (dezoito)  e  21

(vinte  e  um)  anos  vítimas  ou  testemunhas  de  violência,  conforme  estabelece  o

parágrafo único do artigo 5º, da Lei nº 13.431/2017.
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Outro ponto estabelecido pela Lei são as formas de violência, descritas como

física, psicológica, sexual e institucional, definidas em seu artigo 4º.

A violência física pode ser entendida como uma conduta que coloque risco a

vida de uma pessoa ou a sua integridade física ou saúde corporal, com o uso da

força física de forma intencional. Para violência física não importa se a agressão foi

leve ou grave (PARANÁ, 2018, p. 25).

Violência  psicológica  é  a  conduta  que  fere  à  autoestima,  identidade  ou

desenvolvimento da pessoa, direta ou indiretamente, como por exemplo, o bullying

(PARANÁ, 2018, p. 25).

Já a violência sexual  é o ato de fazer uma pessoa presenciar,  manter ou

participar de relações sexuais ou atos libidinosos, podendo compreender o abuso ou

a exploração sexual (PARANÁ, 2018, p. 26).

Violência institucional é entendida como “a praticada por instituição pública ou

conveniada, inclusive quando gerar revitimização” (Artigo 12, inciso IV, da Lei  nº

13.431/2017).

Um dos objetivos principais desta lei é regulamentar a escuta especializada e

o depoimento especial destas vítimas. De acordo com a Lei nº 13.341/2017, escuta

especializada  é  o  “procedimento  de  entrevista  sobre  situação  de  violência  com

criança  ou  adolescente  perante  órgão  da  rede  de  proteção,  limitado  o  relato

estritamente  ao  necessário  para  o  cumprimento  de  sua  finalidade”  (artigo  7º)  e

depoimento especial é o “procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima

ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária” (artigo 8º).

Segundo Schacter (2010, p. 25), é certo que o tempo transcorrido entre o

evento  e  o momento  em que se  presta  o  depoimento  influencia  diretamente  no

esquecimento. Já Izquierdo (2011, p. 43/44) ressalta que a memória pode se perder

pela falta de uso, sendo que seu uso contínuo pode retardar sua perda. Porém,

deve-se ter cuidado com as interferências externas nos depoimentos, principalmente

quando uma criança der entrevista mais de uma vez. 

Potter (2010, p. 23) conclui que até o momento da instrução processual sob o

crivo do contraditório a criança já foi ouvida inúmera vezes, de inúmeras maneiras,

por profissional não habilitado para tanto, o que não só traz a vitimização secundária

como também influencia diretamente na colheita da prova, podendo sugestionar e

alterar os fatos do ponto de vista da vítima

Ressalta Tabajaski:
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Quando crianças são entrevistadas duas vezes e dão detalhes, na segunda
entrevista,  que  não  foram mencionados  na  primeira,  existe  uma  grande
probabilidade  de  que  os  novos  detalhes  sejam  imprecisos,  não  pela
repetição da entrevista e sim pela inadequação na realização da entrevista
com uso de perguntas sugestivas (TABAJASKI, p. 63). 

Por tais motivos é que o artigo 12 da Lei nº 13.431/2017 prescreve que na

realização  do  depoimento  especial  os  profissionais  especializados  deverão

esclarecer ao depoente sobre a tomada do depoimento, orientando-lhes de seus

direitos e os procedimentos utilizados; à criança e adolescente terão liberdade para

narrar os acontecimentos, podendo o profissional especializado intervir através de

técnicas para elucidação dos fatos; o juiz poderá avaliar as perguntas realizadas ao

depoente,  após  ouvir  o  Ministério  Público,  defensor  e  assistente  técnico;  as

perguntas  formuladas  ao  depoente  poderão  ser  adaptadas  pelo  profissional

especializado;  o autor  da violência poderá ser afastado da sala de audiência se

verificado  estar  prejudicando  o  depoimento  especial  ou  colocar  o  depoente  em

situação de risco.

Para Barros (2008, p. 101), a vítima ao prestar seu depoimento, não é tratada

como um sujeito de direitos, sendo vista pelo Direito brasileiro apenas como uma

cooperação para o processo penal. Como salienta Zehr:

Não raro as vítimas se sentem ignoradas, negligenciadas ou até agredidas
pelo processo penal. Isto acontece em parte devido a definição jurídica do
crime, que não inclui a vítima. O crime é definido como ato cometido contra
o estado,  e  por  isso  o  Estado  toma o lugar  da vítima no  processo.  No
entanto,  em geral  as  vítimas  têm uma  série  de  necessidades  a  serem
atendidas pelo processo judicial (ZEHR, 2012, p. 24/25).

Neste sentido, sendo a criança e o adolescente sujeitos de direito e tendo a

garantia  da  proteção  integral,  conforme  preceitua  o  artigo  227  da  Constituição

Federal e o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, seus depoimentos

deverão ocorrer  de  forma a  não  gerar  danos,  principalmente  a  revitimização da

vítima ou testemunha de violência.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
VIABILIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE SEIS ANOS DE IDADE SOB A
MODALIDADE  "DEPOIMENTO  SEM  DANO".  PRECEDENTES  DESTE
TRIBUNAL.  O  método  de  oitiva  da  criança  vítima  de  abuso  sexual
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denominado  "Depoimento  sem  Dano"  baseia-se  na  concretização  do
preceituado no artigo 227 da Carta Magna, que dispõe sobre o Princípio da
Proteção Integral  da Criança e do Adolescente.  A aludida técnica visa a
evitar  o denominado "dano secundário"  a que está  sujeita  a  vítima pela
revivescência,  na  polícia  e  em juízo,  da  experiência  traumática  de  que
padeceu. Trata-se de modalidade inovadora de investigação da verdade, de
natureza  multidisciplinar,  com  a  presença  do  Juiz,  advogados  e  de
profissionais da área da psicologia, isto é, realizado sob os auspícios da
ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual merece ser concedida a
segurança. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR MAIORIA. (TJRS. 7ª C. Crim.
Mandado  de  Segurança  nº  70047894696.  Rel.:  José  Conrado  Kurtz  de
Souza. J. em 12/04/2012). 

É evidente que a Lei nº 13.431/2017 estabelece um método humanizado de

ouvir a criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência,  com a maior

celeridade  possível  e  apenas  uma  vez,  em  um  ambiente  privado,  adequado  e

próprio ao mundo infantojuvenil.

De acordo com o Promotor de Justiça  David Kerber de Aguiar, que atua na

área da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Estado do Paraná, o

maior  benefício  trazido  por  esta  lei  “é  o  tratamento  de  crianças  e  adolescentes

vítimas  ou  testemunhas  de  crimes  como  sujeitos  de  direito  e  não  como  meros

objetos de prova, uma vez que não estarão mais a mercê das incessantes oitivas

quanto aos mesmos fatos traumáticos”.

Evitar  a  revitimização  da  criança  e  adolescente  vítima  ou  testemunha  de

violência é um dos pontos principais da Lei nº 13.431/2017. Por este motivo é que se

deve fixar um fluxo de atendimento destas crianças e adolescentes, onde a escuta

especializada  e  o  depoimento  especial,  no  processo  judicial,  ou  antes,  de  sua

instauração, constituem-se como sendo uma das etapas deste atendimento.

Sobre isto (um fluxo de atendimento ), é importante entender que os casos

que envolvem crianças e adolescentes sendo vítimas ou testemunhas de violência

são de responsabilidade compartilhada e que cada um dentro da rede de proteção

terá um papel a exercer (PARANÁ, 2018, p. 80).

Esses papéis a serem exercidos pela rede de proteção necessitam ser bem

definidos, deixando clara a função de cada um.

Estabelecer  fluxos  claros  e  sistematizados  de  comunicação  em  todas  as

instâncias é essencial, pois só assim a rede de proteção poderá garantir a proteção

integral da criança e do adolescente.
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Com base nos Protocolos da Rede de Curitiba e da Rede de Foz do Iguaçu, a

Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social criou uma proposta de

fluxo geral de comunicação e atendimento.

As portas de entrada da rede de proteção podem ser o Conselho Tutelar,

CRAS,  CREAS,  escolas,  unidade  de  saúde,  hospitais  e  delegacias;  estes

identificaram o caso, tipo de violência, nível e gravidade; notificaram o caso através

da ficha de notificação intersetorial;  após,  comunicaram e encaminharam o caso

para  outros  integrantes  da  rede  necessários  para  condução  do  caso;  depois  o

Conselho Tutelar poderá aplicar medidas protetivas conforme necessidade do caso

e comunicara o Sistema de Justiça (Judiciário e Ministério Público).

A rede de proteção é composta pela unidade policial (emissão do boletim de

ocorrência), pela rede de atendimento (serviços executores de medidas protetivas) e

o sistema de justiça (Judiciário e Ministério Público), os quais devem acompanhar e

monitorar os casos.

Nas localidades onde a Rede de Proteção já esta implantada e consolidada,
o serviço de porta de entrada, que fez a primeira verificação da situação,
realiza os demais encaminhamentos, de acordo com os fluxos pactuados
coletivamente (PARANÁ, 2018, p. 82).

A  principal  responsabilidade  da  rede  de  proteção  é  identificar,  notificar,

atender e manter uma atitude de cuidado compartilhado (PARANÁ, 2018, p. 80).

5 O DIREITO E A REDE DE PROTEÇÃO

O ser humano vive rodeado de direitos e deveres, que são regulamentados

através de leis, normas e princípios. Através dessa regulamentação o sujeito pode

exigir seus direitos, como pode ter exigido por outra pessoa que aquele cumpra a lei.

Assim,  em  uma  idéia  geral,  o  Direito  regulamenta  as  relações  humanas,

garantido  a  liberdade  de  cada  indivíduo,  sendo  que  essa  liberdade  não  pode

interferir na do próximo.

O  direito  não  é  uma  coisa  acabada,  estando  sempre  em  constantes

mudanças, conforme ressalta Roberto Lyra Filho (2000):
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Direito  é  processo,  dentro  do processo histórico:  não é uma coisa feita,
perfeita e acabada; é aquele vir-a-ser que se enriquece nos movimentos de
libertação  das  classes  e  grupos  ascendentes  e  que  definham  nas
explorações  e  opressões  que  o  contradizem,  mas  de  cujas  próprias
contradições brotarão as novas conquistas. (FILHO, 2000, p. 99)

A  criança  e  o  adolescente  como  sujeitos  de  direito  também  possuem

garantias e, por ainda estarem em processo de desenvolvimento, possuem proteção

integral e prioridade absoluta.

A partir  do momento em que uma criança ou adolescente passa por uma

situação  em  que  seus  direitos  se  deparam  em  risco  ou  ameaça,  torna-se

fundamental a assistência da rede de proteção.

Por estes motivos que a Lei nº 13.431/2017 nos mostrou a necessidade de

integrar  o  sistema  de  justiça  e  a  rede  de  proteção,  quando  em  seu  artigo  7º

determinou  a  realização  da  escuta  especializada  junto  ao  órgão  da  rede  de

proteção, pois o fato de uma criança ou adolescente passarem por uma situação de

violência, sendo vitima ou testemunha, pode as desestruturar, podendo inclusive ser

corrompidos.

Quando a criança e o adolescente passam por uma situação de violência,

independente se vitima ou testemunha, torna-se essencial que a rede de proteção

acompanhe  todo  o  processo,  desde  o  seu  inicio,  para  que  a  criança  ou  o

adolescente volte a ter um bom convívio social e familiar, não carregando traumas e

não sofrendo revitimização. 

Há de considerar também que a criança e o adolescente ainda estão em fase

de  formação  física  e  mental,  adquirindo  maturidade,  não  possuindo  a  mesma

capacidade  que  um  sujeito  adulto,  fato  este  que  demonstra  a  necessidade  da

atuação de um profissional especializado da rede de proteção.

A função da Rede de Proteção, de acordo com os manuais orientativos, é
articular  um  conjunto  de  ações,  serviços  e  programas  para  estruturar,
fortalecer e concretizar o trabalho integrado e setorial, de modo a garantir a
proteção integral das crianças e adolescentes. Para isso, é imprescindível a
organização  e  a  integração  de  vários  pontos  da  Rede  de  Proteção
(PARANÁ, 2010; PARANÁ, 2018, p. 63).

Destarte,  a  criança  e  o  adolescente,  além  do  apoio  de  um  profissional

especializado da rede de proteção, necessita do apoio da família, da sociedade e do

Estado (Artigo 227 da Constituição Federal). Tamanha a necessidade desse apoio

conjunto, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Constituição
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Federal de 1988, prescrevem que este apoio é fundamental para a concretização

dos direitos da criança e do adolescente, tão resguardados em nossa legislação que

segue a Doutrina da Proteção Integral.

Constituir  uma  rede  proteção  pressupõe  “ampliar  parceiros,  envolver

instituições governamentais e não governamentais e a comunidade” (BRASIL, 2006,

p. 16).

Assim, considerando a Doutrina da Proteção Integral,  verifica-se ser  muito

importante o investimento do Estado em equipes interprofissionais para que atuem

sempre no judiciário e junto da criança e do adolescente, principalmente quando

seus direitos estiverem sendo violados.

Por tanto, resta clara a importância de um profissional especializado da rede

de proteção junto à criança e ao adolescente vitima ou testemunha de violência, pois

estando em fase de formação e na procura de suas identidades, precisam não só do

apoio da família, da sociedade e do Estado, mas também de um profissional que

possa lhes assegurar a não revitimização.

6 CONCLUSÃO

De todo o exposto, frisa-se que a criança e o adolescente são sujeitos de

direito  e  estão  resguardados  pelo  Princípio  da  Proteção  Integral  e  Prioridade

Absoluta.

O  Direito  é  fundamental  para  que  as  crianças  e  os  adolescentes  sejam

respeitados  e  recebam  tratamento  diferenciado  devido  à  sua  condição  de

desenvolvimento e formação. 

A Lei  8.069/90,  conhecida como Estatuto  da  Criança e  do Adolescente  é

norteado pela Doutrina da Proteção Integral, que dispõe que a criança e adolescente

são sujeitos de direito, possuindo proteção integral a todo o momento. 

Ressalta-se, assim, que a criança e o adolescente devem ter seus direitos

amparados, tanto no seio familiar, quanto pela sociedade e pelo Estado.

Com isso, visando garantir os direitos da criança e do adolescente vítima ou

testemunha  de  violência,  com  o  intuito  principal  de  evitar  a  revitimização  e  a

violência institucional praticada contra a população infantojuvenil, o legislador criou a
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Lei nº 13.431/2017, a qual estabelece duas formas de realizar a oitiva de crianças e

adolescentes, a Escuta Especializada e o Depoimento Especial.

A Escuta Especializada é um procedimento de entrevista realizada por agente

pertencente  a  órgão  integrante  da  rede  de  proteção,  enquanto  o  Depoimento

Especial  é um procedimento de oitiva estruturada, a ser realizado por autoridade

policial ou judiciária.

A lei  estabelece ainda que a  criança e  o  adolescente  ao prestarem suas

declarações  devem  ter  garantido  seu  direito  de  não  ter  nenhum  contato  com

qualquer pessoa que lhes cause ameaça, constrangimento ou coação, além do local

para realização da oitiva ser acolhedor a realidade da pessoa ouvida e garantir total

privacidade.

A  criança  e  adolescente  vítima  ou  testemunha  de  violência  deverá  ser

atendida em local adequado e acolhedor, em horário que lhe convenha e receber

todas as informações necessárias sobre o atendimento, tendo o direito, inclusive, de

permanecer em silêncio.

É de extrema importância a atuação integral da rede de proteção nos casos

envolvendo criança e adolescente vítima ou testemunha de violência.

Frisa-se, ainda, que a escuta ou depoimento da criança e adolescente deve

ser realizado por um profissional especializado, que utilizará de técnicas adequadas

para  ouvir,  interpretar  e  realizar  perguntas  ao  depoente,  lhe  assegurando

privacidade e conforto, bem como evitando que ocorra a revitimização da vítima.

Percebe-se, assim, que a escuta especializada e o depoimento especial da

criança e adolescente vítima ou testemunha de violência faz parte de um conjunto

de atendimento, sendo apenas uma das etapas deste atendimento, podendo estas

ser realizadas no âmbito do processo judicial, ou antes, da sua instauração a titulo

de produção antecipada de prova.

Conclui-se,  portanto,  que  para  a  efetivação  da  Lei  nº  13.431/2017,  é  de

extrema importância e urgência estabelecer um fluxo de atendimento, principalmente

quanto à realização da escuta especializada e o depoimento especial sem que haja

danos aos depoentes sujeitos de proteção legal, pois como a própria Lei evidencia,

estes possuem proteção integral.
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