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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar, com fulcro no arcabouço jurídico 

pátrio, doutrina pertinente, jurisprudência e casos concretos, a imperiosidade da avaliação 

psicológica profissional nos casos de violência sexual em face de menores de idade, em 

especial, infantes. Ainda, destacar-se-á o presente tema sob a luz dos direitos da 

personalidade, que têm o condão que garantir as balizas para o tratamento de casos que 

versem sobre o tema. Por derradeiro, logra demonstrar a importância deste tipo de prova para 

a melhor instrução do feito, a fim de garantir a salvaguarda dos direitos da vítima, bem como 

do acusado. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to analyze, based on the country's legal framework, 

pertinent doctrine, jurisprudence and concrete cases, the imperiousness of professional 

psychological assessment in cases of sexual violence against minors, especially infants. Still, 

the present theme will be highlighted in the light of personality rights, which have the power 

to guarantee the guidelines for the treatment of cases that deal with the theme. Ultimately, it 

succeeds in demonstrating the importance of this type of evidence for the best instruction of 

the deed, in order to guarantee the safeguarding of the rights of the victim, as well as the 

accused. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Toda e qualquer denúncia que envolva crimes ligados à violência sexual demanda, 

inegavelmente, um cuidado extra em sua apuração e instrução processual, sempre levando em 

consideração as minúcias que rodeiam a vítima, bem como o agressor. Atenção maior ainda 

deverá ser desprendida nos casos em que a vítima destas agressões é um menor de idade, 

sobretudo, uma criança, é imprescindível um amparo psicológico profissional para a apuração 

dos fatos e produção de provas. 

A avaliação psicológica deve se prestar para avaliar a balizar a amplitude da agressão, 

bem como para certificar-se acerca da materialidade desta, garantindo os subsídios para a 

devida instrução da investigação e para a fase processual, dando o suporte necessário à vítima 

e, ainda, garantido a robustez probatória que é devida ao processo penal e ao acusado. 

Definir os casos em que a avaliação psicológica é necessária é o norte do presente 

trabalho, bem como analisar a aplicação desta sob à luz dos direitos da personalidade das 

partes envolvidas, extraindo do arcabouço jurídico pátrio, que deve homenagear a legislação, 

doutrina e jurisprudência, as balizas que imperam nos casos de violência sexual que tenham 

como vítimas menores de idade, em especial as crianças, que indubitavelmente são o elo mais 

vulnerável no que tange a estes casos. 

Inconteste é que promover a avaliação psicológica em casos de violência sexual é um 

desafio até mesmo para os profissionais da área, este desafio é aumentado exponencialmente 

nos casos que envolvem crianças e adolescentes, tendo em vista que nestes casos o fenômeno 

torna-se ainda mais complexo. As crianças poderão desenvolver patologias gravíssimas, como 

transtornos pós-traumáticos, quadros de estresse e depressão, que podem inferir graves danos 

ao seu desenvolvimento cognitivo regular, ferindo diametralmente as suas garantias 

constitucionais e, precipuamente, seus direitos da personalidade, que são aqueles que 

garantem a subjetividade do ser humano. 

Há de se ressaltar, também, que a avaliação psicológica adquire, cada vez mais, um 

caráter pericial, revestido de robustez material, representando um eminente meio de prova, 

que se presta a dar credibilidade e confiança ao relato ou depoimento da vítima que encontra-

se em estado de vulnerabilidade aos fatos que a rodeiam. 

 

 



2 A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

O ordenamento jurídico pátrio está posto de forma a garantir à criança e ao 

adolescente, no âmbito constitucional e infraconstitucional, uma maciça proteção, sendo a 

eles garantido diversas – e necessárias – prerrogativas e definições de direitos que têm o 

condão de permitir o amplo e integral desenvolvimento de suas subjetividades, tanto físicas 

quanto psicológicas. 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, outorgada no ano de 1988 

estabelece esta absoluta prioridade de proteção da criança e do adolescente, podendo ser 

evidenciada no art. 227 da Carta: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. 

 

O § 4.º do sobredito dispositivo constitucional estabelece a função da lei e, 

consequentemente do Estado, enquanto plano de política nacional, de reprimir e punir 

severamente os abusos sexuais contra crianças e adolescentes, in verbis “A lei punirá 

severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. 

Deste modo, extrai-se que é dever constitucional da família, sociedade e Estado 

assegurar à criança e ao adolescente as proteções necessárias para a sua segurança e 

desenvolvimento social e pessoal, em especial no que tange à sua dignidade sexual.  

Deve-se elucidar, também, que tal proteção está assentada no princípio da dignidade 

da pessoa humana, que norteia a sociedade brasileira, estando positivado como tal no primeiro 

artigo do texto constitucional. Acerca da natureza jurídica do princípio da dignidade da pessoa 

humana, o professor Flávio Martins, em seu curso de Direito Constitucional leciona que: 

Quanto à natureza do princípio, embora essa seja uma grande discussão, não apenas 

no Brasil, concordamos com a maioria da doutrina, segundo a qual ‘a dignidade da 

pessoa humana’ não é um direito fundamental ou um direto subjetivo, mas um 

princípio axial, um padrão de intepretação sistemática das normas definidoras de 

direitos fundamentais. Primeiramente, sob um ponto de vista meramente formal, no 

ordenamento jurídico constitucional brasileiro, a ‘dignidade da pessoa humana’ não 

se encontra no rol dos ‘direitos e garantias fundamentais’, mas no art. 1º, de nossa 

Constituição, sendo um dos ‘fundamentos da República’. Nesse ponto, assemelha-se 

por demais com o ordenamento jurídico português: ‘No ordenamento jurídico-

constitucional português, é fácil apreender que o art. 1º é a norma com maior 

densidade axiológica da Constituição. Em Portugal, a Constituição deixa bem claro, 

logo no seu primeiro dispositivo constitucional, que a dignidade da pessoa humana e 

a vontade popular são fundamentos da República soberana’”. (MARTINS, 2019, p. 

1591-1592) 



Conclui-se do ensinamento do professor Flávio Martins que o princípio da dignidade 

da pessoa humana, em comparação com o direito português, é a norma com maior carga 

axiológica e, aqui no Brasil, serve com norte e baliza para a aplicação e definição do direito 

em todas as searas e, consequente, à proteção da criança e do adolescente. 

Esta proteção está preconizada, também, na legislação infraconstitucional, como, por 

exemplo, no Código Civil. No que tange ao poder familiar, resta prescrito no diploma civil 

(art. 1.634, I e II), que compete aos pais, em relação aos filhos menores, dirigir-lhes a criação 

e educação, bem como tê-los em sua companhia e guarda, dentre outros. Tal redação, 

evidentemente está posta para estabelecer que é dever dos pais e responsáveis garantir a 

proteção e salvaguarda dos filhos menores. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgado de relatoria do Min. Marco 

Buzzi, neste mesmo sentido: 

O poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos 

filhos menores, conforme dispõe, por exemplo, o art. 1.634, I, do CC, além das 

disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. (STJ, 4.ª T., REsp 

11315994/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.04.2013) 

 

Aprovado no ano de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), 

ou simplesmente ECA, consolidou-se como importante instrumento para a proteção da 

criança e do adolescente, tendo que vista que reflete um conjunto normativo que se presta a 

tanto, trazendo direitos, garantias e definindo condutas e encaminhamentos ao Judiciário para 

uma atuação eficaz e, acima disso, efetiva da materialização destes direitos. Importante 

destacar que, para o ECA, considera-se criança o indivíduo entre zero e doze anos e 

adolescente aquele entre doze e dezoito anos. O art. 5.º do ECA reza que: 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

 

No que tange à proteção à vida e à saúde, o ECA estabelece que: 

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

 

O arcabouço jurídico pátrio converge no sentido de garantir a devida proteção às 

crianças e aos adolescentes, tendo em vista que representam o futuro e a consolidação do país 

enquanto nação. Outro importe ponto de estudo para estabelecer-se as balizas garantidoras 

para o tema são os direitos da personalidade, cada vez mais atuais e imprescindíveis para se 

pensar uma sociedade progressista e garantidora das subjetividades de seus membros. 

 



3 A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ENQUANTO RESPEITO 

AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 Do exposto até o momento, verifica-se que a proteção à criança e ao adolescente está 

amplamente presente no ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição Federal, 

passando pelo Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente e leis esparsas. Ainda que 

não diretamente, mas de forma imperiosa e indispensável, deve-se pensar esta proteção 

enquanto respeito aos direitos da personalidade do menor, este rol de direitos está previsto no 

Código Civil, nos arts. 11 usque 21. 

Inicialmente, mister se faz estabelecer o conceito de direitos da personalidade. 

Destacam-se as definições de Rubens França, que diz que os “Direitos da personalidade 

dizem-se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do 

sujeito, bem assim da sua projeção essencial no mundo exterior”; de Francisco Amaral, que 

estabelece que os “Direitos da personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os 

bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual”; e dos 

eminentes Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, que alertam que são “aqueles 

que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas 

projeções sociais”. 

Os direitos da personalidade, bem como a sua devida tutela, em que pese assim 

aparecem enquanto disciplina no Código Civil de 2002, decorrem precipuamente do texto 

constitucional, que, conforme já exposto, estabelece sobremaneira uma proteção à dignidade 

da pessoa humana, na gigantesca amplitude axiológica da expressão. O professor Flávio 

Tartuce ensina e corrobora com isso: 

Como inovação festejada, o Código Civil de 2002 passou a tratar dos direitos da 

personalidade entre seus arts. 11 a 21. Destaque-se que a proteção de diretos dessa 

natureza não é uma total novidade no sistema jurídico nacional, eis que a 

Constituição Federal de 1988 enumerou os direitos fundamentais postos à disposição 

da pessoa humana. Por isso, é preciso abordar a matéria em uma perspectiva civil-

constitucional, na linha doutrinária antes exposta. (TARTUCE, 2020, p. 152) 

Neste sentido, evidencia-se que os direitos da personalidade, apesar da flagrante 

modernidade e atualidade, sendo, atualmente, balizadores da vida em sociedade, norteando a 

aplicação do direito em todas as searas da vida humana, não são novos, tendo raízes, 

inclusive, no direito alienígena. Sobre isso, os doutores José Miguel Garcia Medida e Fábio 

Caudas da Araújo, ao comentarem o Código Civil de 2002, alertam que: 

Os direitos fundamentais foram inicialmente mencionados na Constituição de 

Weimar de 1919 (arts. 109 a 165). Como informa Zippelius, esse texto, já do séc. 

XX, rompeu com a proposta liberal de 1848/1849 pela prevalência de um estado 



social e pela adoção do princípio da soberania popular (Prinzip der 

Volkssouveranitat) (Deutsches Staatsrech, p. 6). Os direitos da personalidade estão 

inseridos dentre os direitos fundamentais, mas a sua densidade normativa encontra-

se no Código Civil, tal como estabelece o art. 11, que consagra, com relativo atraso, 

a sua tipificação em nosso sistema. Em virtude do período pós-guerra, a 

sistematização dos direitos da personalidade acabou sendo realizada pela ótica do 

direito constitucional pelo grande impulso na reconstrução do direito positivo 

(movimento conhecido, entre nós, por constitucionalização do direito civil), 

especialmente através dos direitos fundamentais. (MEDINA; ARAÚJO, 2013, p. 49) 

O entendimento do STJ é neste mesmo sentido, estabelecendo uma perspectiva 

semelhante a dos autores citados alhures, de uma garantia constitucional que desagua na 

esfera civil, sendo batizada como direitos da personalidade, o Tribunal já definiu que, 

inclusive, alguns dos direitos fundamentais do art. 5.º da Constituição Federal, como a 

liberdade de imprensa devem ser mitigados em homenagem aos direitos da personalidade de 

crianças e adolescentes (REsp 1297660/RS). 

Os direitos da personalidade podem ser entendidos, então, como aqueles que se 

prestam a garantir a subjetividade humana, sendo as prerrogativas que dão aos indivíduos a 

possibilidade de se desenvolverem enquanto pessoa em todas as searas da vida, seja física ou 

psíquica. Inegável que este desenvolvimento inicia-se na infância, passando pela 

adolescência, por isso, precipuamente, às crianças e adolescentes deve-se dar integral e 

prioritária proteção a estes direitos, proteção esta que advém do texto constitucional, ou seja, 

novamente, uma proteção que tem a sua medula na Constituição Federal e acaba por figurar 

nas demais áreas do ordenamento jurídico. 

A despeito da proteção que é conferida pela legislação penal e processual penal ao 

tema, tem-se que a repressão veemente aos crimes contra a dignidade sexual de crianças e 

adolescentes é um dever constitucional e civil, estando posta para permitir que estas possam 

desenvolver-se enquanto pessoa. Assim, torna-se um reflexo do meio social que estão 

inseridas e experiências para as quais são apresentadas, sendo um dever de todos que integram 

toda e qualquer sociedade civil organizada. 

 

 

4 A REPRESSÃO PENAL DAS CONDUTAS TIPIFICADAS COMO CRIMES 

CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DAS CRIAÇAS E ADOLESCENTES 

  

 No Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis estão previstos – 

tipificados – no Título VI, Capítulo II do códex, a partir do art. 217. O art. 217-A tipifica o 

estupro de vulnerável: 



Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

[...] 

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 

§ 4º Se da conduta resulta morte: 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 

independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido 

relações sexuais anteriormente ao crime. 

 

 Todavia, conforme extrai-se, inclusive dos dispositivos legais que sucedem ao 

sobredito, o abuso sexual não está restrito ao crime de estupro, sendo muito mais amplo, 

abarcando diversas condutas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em seu 

site, traz importante e definição sobre o que deve abuso sexual contra menores, veja-se: 

Trata-se de uma situação em que uma criança ou adolescente é invadido em sua 

sexualidade e usado para gratificação sexual de um adulto ou mesmo de um 

adolescente mais velho. Pode incluir desde carícias, manipulação dos genitais, 

mama ou ânus, voyeurismo, exibicionismo ou até o ato sexual com ou sem 

penetração. Muitas vezes o agressor pode ser um membro da própria família ou 

pessoa com quem a criança convive, ou ainda alguém que frequenta o círculo 

familiar. O abuso sexual deturpa as relações socioafetivas e culturais entre adultos e 

crianças ou adolescentes ao transformá-las em relações genitalizadas, erotizadas, 

comerciais, violentas e criminosas. 

 

 Conforme traçado alhures, independe, em se tratando de menor de 14 anos, o 

consentimento da vítima, configurando crime, ainda que esta – a vítima – pactue com o ato. 

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci, ao debruçar-se sobre o art. 217-A do CP, leciona 

que: 

[...] a relação sexual pode ter sido “consentida” pelo ofendido, que, após, não 

reclama e pode até ter apreciado. Entretanto, por regras de experiência, captadas 

pelo legislador, é vedada a prática sexual com tais pessoas, visto que a maioria não 

tem discernimento suficiente, nem condições de autorizar o ato, logo, a 

vulnerabilidade de suas situações indica a presunção de ter sido violenta a prática do 

sexo. De todo modo, são previstas as formas qualificadas pelo resultado, pois é 

possível ocorrer a relação sexual com efetivo emprego de violência. Nesse caso, o 

resultado pode atingir consequências mais graves, como as lesões ou a morte da 

vítima. Em suma, por ser tipo penal especial em relação ao art. 213, sempre que a 

prática sexual envolver menor de 14 anos, enfermo ou deficiente mental ou incapaz 

de resistir, tipifica-se como estupro de vulnerável, levando-se em conta o art. 217-A. 

(NUCCI, 2020, p. 1186) 

 

 Seja na modalidade contra incapaz ou contra capaz, em regra, os crimes contra a 

liberdade sexual, em especial o estupro, são cometido sem que haja testemunhas, que se 

prestariam para auxiliar na apuração dos fatos, bem como na instrução criminal e processual, 

por este motivo é que o depoimento da vítima, bem como do acusado – agressor – se mostra 

como tão importante, quiçá imprescindível para a apuração do crime e até mesmo para uma 

eventual condenação. 



 É neste ponto, a imprescindibilidade e maciça importância da palavra das partes 

envolvidas – vítima e agressor – que nasce a imperiosidade de uma oitiva qualificada, através 

de uma perícia psicológica profissional, que seja capaz de identificar indícios da materialidade 

da conduta, bem como de sua extensão. Em se tratando de vulneráveis, ou seja, crianças, ou 

até mesmo adolescentes, essa escuta qualificada se torna ainda mais importante, dada as 

particularidades presentes no caso, por exemplo, em relação ao o desenvolvimento cognitivo 

de um infante. 

 A repressão penal de atentados à dignidade sexual de crianças e adolescentes está 

prevista, inclusive, no ECA, que acaba por tipificar e penalizar uma série de condutas do 

gênero. A partir do seu art. 240, destaca-se, no que tange ao abuso sexual destes, o teor do art. 

241-D deste diploma legal, que diz: 

Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 

comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

 

 O termo “ato libidinoso” é muito amplo, abrangendo, por exemplo, o contato da boca 

com o pênis, vagina, seios, ânus com fins eróticos. Há de se ressaltar, também, que beijos ou 

carícias íntimas dadas/realizadas por intermédio de violência ou de forma não consensual 

poderão ser interpretados como ato libidinoso, a depender das peculiaridades do caso 

concreto. 

 Evidencia-se que o direito penal e processual penal, no ordenamento jurídico pátrio, 

está colocado de forma a reprimir tais condutas, entretanto, além de reprimir, mister se faz a 

consolidação de um aparato instrumental e pessoal capacitado para apurar tais condutas, 

oportunizando à vítima e, também, ao agressor ou suposto agressor, uma instrução processual 

qualificada e capaz de garantir que o processo penal atinja o seu objetivo. É neste ponto que 

surge, em homenagem ao devido processo legal, bem como pelo respeito às prerrogativas 

constitucionais e infraconstitucionais, em especial aos direitos da personalidade, a 

imperiosidade da realização de perícia psicológica, principalmente na vítima vulnerável, pois, 

conforme visto outrora, na maioria dos casos deste gênero o fato não é 

presenciado/testemunhado por terceiros, alheios à vítima e agressor. 

 

 

 

 



5 A IMPRESCINDIBILIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NOS CASOS DE 

VIOLÊNCIA/ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

  

 Conforme fora demonstrado alhures, os casos de abuso sexual contra crianças e 

adolescentes não ficam restritos ao estupro, molestar a vítima ou contra ela praticar ato 

libidinoso acaba por abarcar um sem-número de condutas. No caso do estupro, por intermédio 

de um exame de corpo de delito poderá ser possível apurar a materialidade da agressão, tendo 

em vista que esta conduta em muitos dos casos acabar por sequelar fisicamente a vítima. 

 Nos casos em que não há uma agressão propriamente dita à vítima, ou seja, naqueles 

casos que a conduta ficará restrita à moléstia e perversidades libidinosas, em muitas das vezes 

não restará presente na criança ou adolescente nenhum resquício visível ou exterior que se 

preste a comprovar a materialidade do crime, é comum, ainda, que por ingenuidade, a vítima 

sequer tenha ciência que fora abusada sexualmente, dificultando exponencialmente a 

possibilidade de identificação e apuração da conduta delituosa. 

 Nesse sentido, é muito custosa a produção de provas da materialidade do crime. Sobre 

a prova no processo penal, Guilherme de Souza Nucci ensina que: 

O termo "prova" tem origem no latim "probatio", e significa: ensaiar, verificar, 

examinar, reconhecer por experiência, aprovar, estar satisfeito com algo, persuadir 

alguém a alguma coisa ou demonstrar (NUCCI, 2008, p. 338). 

 

 Discorreu-se que, nos crimes desta natureza, o fato acaba por ser presenciado somente 

pela vítima e agressor e, em muitos dos casos, não resta vestígios físicos na criança que 

tenham o condão de demonstrar ou até mesmo comprovar a materialidade da agressão. Com 

isso, a instrução processual poderá ficar limitada apenas à produção de prova testemunhal, tão 

criticada atualmente, tendo em vista que limitar-se-á ao depoimento da criança. 

 Sobre o tema, Mônica Jacinto, psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, em artigo publicado junto site do Ministério Público do Paraná, alerta que: 

A prova testemunhal é obtida por meio de declarações acerca do fato, realizadas por 

pessoas que comparecem ao processo (ARANHA, 2006, p. 157). É considerada a 

prostituta das provas, por ser a mais falha no âmbito do processo penal, pois de fácil 

distorção ante aspectos emocional, sensorial, cultural e racional. Porém, na falta de 

outros elementos probatórios o magistrado deverá considerar ao menos esse tipo de 

prova. 

As pessoas que podem prestar tais declarações são: terceiros, que tem o dever de 

reproduzir os fatos percebidos através de seus sentidos, não podendo se recusar, sob 

pena de responder por crime de falso testemunho, já que tendo conhecimento do fato 

delituoso, não pode se calar à verdade (NUCCI, 2007, p. 430); o acusado, que nesse 

momento tem a oportunidade de se dirigir diretamente ao juiz, apresentando a sua 

versão defensiva, podendo indicar meios de prova, permanecer em silêncio e até 

confessar (NUCCI, 2007, p. 389); e a vítima, cuja oitiva "não extrapola o número de 

testemunhas que podem ser arroladas" (TOURINHO FILHO, 2007, p. 563 e 564). 



Relativamente ao testemunho do ofendido, foco da presente pesquisa, importante 

esclarecer que não tem o mesmo peso que o depoimento de terceiro, todavia, em se 

tratando de crimes sexuais, praticados às escondidas, ganha mais valor, embora 

possa ser ainda mais recheado de mágoa ou sentimento de proteção ao agressor que 

na maioria dos casos, pois o ofensor pode ser pessoa por quem guarda algum tipo de 

afeto (NUCCI, 2008, p. 443). 

Todavia, se as palavras de uma pessoa adulta geram dúvidas, de mais fragilidade 

reveste-se a palavra da criança, já que possui como agravante a ausência de 

procedimento específico para sua oitiva, contrariando, assim, o tratamento 

diferenciado preconizado pelo art. 227 da CF. 

 

 Tendo por norte que, além de ser vítima, a criança é a única pessoa que presenciou o 

fato (além do agressor), sendo ela a única capaz de auxiliar na produção de provas, no caso, a 

testemunhal, é evidente o caráter importantíssimo do seu depoimento, que poderá ser 

imperioso para a condenação ou absolvição do réu. 

 Por tratar-se de criança, ou seja, um indivíduo ainda em desenvolvimento, repleto de 

minúcias psíquicas que demandam um trato com mais cuidados, é necessário um 

acompanhamento qualificado e profissional na fase de oitiva desta criança, ou seja, é 

imprescindível a realização de perícia psicológica desta criança, com o fito de apurar a 

realidade dos fatos que será necessária para a definição da materialidade do crime ou 

afastamento desta. 

 Sobre o tema, Lara Lages Gava, Cátula Pelisoli e Débora Dalbosco Dell’Aglio, da 

UFRS, destacam que: 

 Chagnon (2010), na França, apresenta a concepção de que a perícia 

psicológica realizada nas vítimas deve abarcar, em geral, três objetivos. O primeiro, 

de acordo com esse autor, consiste em avaliar se o sujeito que se diz vítima 

apresenta transtornos ou deficiências que poderiam influenciar o seu 

comportamento, verificando também se apresenta tendências mitomaníacas, 

perversas ou de fabulação. O segundo objetivo consiste em apresentar uma avaliação 

global do periciado, determinando seu grau de inteligência, de atenção, de memória 

e de representação do real. Como terceiro objetivo a ser atingido, o perito deve 

avaliar a repercussão dos fatos no psiquismo da vítima, em relação à etapa 

desenvolvimental em que esta se encontra. 

Destacam, também, que para que se atinja os objetivos desta, passos devem ser 

seguidos, veja-se: 

Para atingir os objetivos propostos, Chagnon (2010) propõe que seja realizada, 

primeiramente, uma entrevista com os responsáveis pela criança, por meio da qual 

se busca realizar uma anamnese e obter informações acerca da dinâmica familiar. A 

entrevista com a suposta vítima permitirá obter, dentre outros dados, informações 

acerca do seu nível de desenvolvimento intelectual articulado a sua dinâmica afetiva. 

Dessa avaliação global do caso depende a próxima etapa, em que são avaliados a 

credibilidade do relato e o traumatismo apresentado pelo periciado. Na avaliação da 

credibilidade, Chagnon propõe que sejam analisadas as características das 

declarações da criança, suas modalidades gerais, as particularidades do conteúdo e 

as motivações da declaração, sempre considerando o contexto da relação 

eventualmente pré-existente com o agressor. Junto à avaliação da credibilidade, deve 

ser realizada a avaliação do traumatismo, isto é, das consequências decorrentes da 

suposta agressão sofrida. Com as informações dessa etapa, junto aos dados obtidos 

nas entrevistas com os responsáveis e o periciado, é elaborado o relatório. Para o 



autor, o relatório deve enfatizar a descrição do desenvolvimento e da organização da 

personalidade do periciado anterior e posterior às supostas agressões, sendo esta a 

etapa final na realização da perícia. 

 

 Deve estar claro que a realização da perícia psicológica não se presta apenas para a 

condenação do acusado. Sua finalidade não é restrita em favor da vítima, ou seja, não se 

presta apenas como um mecanismo para ratificar o depoimento da criança. A prova pericial 

nestes casos está a serviço da apuração da verdade dos fatos, podendo, deste modo, servir para 

se consolidar a inocência do acusado, haja vista que a criança, dado o seu desenvolvido 

cognitivo, poderá estar eivada por falsas memórias, fantasiando. 

 É de se deixar claro que falsas memórias não são sinônimo de uma má-fé da criança, 

ou, ainda, que esta esteja mentindo com a finalidade de conseguir a condenação de 

determinada pessoa. A criança pode tomar, inconscientemente, por verdadeiros fatos que não 

existiram em decorrência da implantação de falácias, de forma proposital, por parte de 

familiares ou indivíduos de seu convívio com o intuito de se prejudicar outrem. 

 Esta conduta poderá ser caracteriza como alienação parental que, brevemente, pode ser 

definida como aquelas práticas de familiares ou pessoas próximas à criança que logram 

deturpar a imagem desta – a criança – em relação a um familiar, podendo ser igualmente 

prejudicial ao infante. 

 Lara Lages Gava, Cátula Pelisoli e Débora Dalbosco Dell’Aglio ainda destacam sobre 

o tema: 

Tanto no caso de uma falsa denúncia como no caso de uma falsa memória, poderia 

acontecer de uma criança supostamente vítima apresentar uma série de sintomas que 

estivessem relacionados, por exemplo, à pressão nela exercida por parte de um dos 

genitores, mas os sintomas serem interpretados pelo perito como decorrentes do 

episódio abusivo. Numa situação como essa, as consequências decorrentes de uma 

má intepretação do perito são graves e poderiam até mesmo levar um inocente à 

condenação. Considerando, portanto, a possibilidade de falsas denúncias e de falsas 

memórias junto às consequências que uma má avaliação destas situações pode 

suscitar, é comum que, além de serem questionados sobre possíveis repercussões 

psíquicas decorrentes do suposto abuso, os peritos também sejam questionados pelo 

juiz sobre a veracidade das denúncias realizadas (Rovinski, 2007). 

 

 Precipuamente, a perícia psicológica está posta para salvaguardar a integridade da 

criança que já se encontra em estado deveras delicado, todavia, de igual maneira se mostra 

imprescindível para a devida instrução processual, servindo como poderoso e necessário 

instrumento para apuração dos fatos, sua extensão e, ainda, da materialidade destes. É de 

pacificidade empírica, que não há outro caminho para a regular apuração do caso concreto, 

em homenagem a todas as garantias da criança, bem como do agressor, senão pela realização 

de uma avaliação psicológica qualificada e profissional. 

 



6 CONCLUSÃO 

 

O ordenamento jurídico pátrio, num Estado Democrático de Direito como o Brasil, 

está posto de forma a garantir aos seus cidadãos os direitos que são inerentes ao seu pleno 

desenvolvimento humano, enquanto ser que é repleto de subjetividades e necessidades. 

Extrai-se do texto fundante do Estado brasileiro – a Constituição Federal – que, dentre todos 

os indivíduos, as crianças e adolescentes terão prioridade de tratamento, no que tange ao 

cumprimento de suas prerrogativas. 

Esta proteção especial dada aos menores decorre em grande parte do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que baliza e norteia o Estado brasileiro. Tal proteção, 

felizmente, não fica restrita ao texto constitucional e acaba por desaguar em todo o 

ordenamento jurídico infraconstitucional brasileiro, como, por exemplo, no Código Civil de 

2002, em especial no que tange aos direitos da personalidade e poder de família e legislações 

esparsas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Os direitos da personalidade devem ser interpretados e ulteriormente consolidados ao 

melhor interesse das crianças e adolescentes, de forma a permitir o seu integral 

desenvolvimento enquanto pessoa, detentora de todo um projeto de vida, um ser em formação 

repleto de subjetividades e potencialidades que devem ser nutridas. Já as demais searas do 

direito deverão, como uma cadeia, ser interpretadas de acordo com os direitos da 

personalidade. 

Também à luz dos direitos da personalidade deve-se seguir o processo penal que 

envolva crianças e adolescentes, destacando-se os casos de abuso ou violência sexual. Estes 

crimes por natureza já são delicados, e esta delicadeza é aumentada quando se tem por vítima 

crianças e adolescentes, tendo em vista o seu desenvolvimento psíquico ainda incompleto. 

Portanto, torna-se profundamente necessário um cuidado redobrado e profissional. 

Os crimes contra a dignidade sexual raramente são testemunháveis, sendo atribuído ao 

depoimento das partes, em especial à vítima, uma valoração probatória aumentada, sendo, por 

vezes, única prova passível de produção. Por tratar-se de criança, um acompanhamento 

psicológico profissional é necessário. 

É neste cenário que nasce a imperiosidade da realização de uma avaliação psicológica 

profissional da criança e de seu depoimento, formando assim, um testemunho qualificado, 

uma prova pericial. Nestes casos, a prova pericial é necessária para apuração dos fatos, a sua 

extensão, bem como para se demonstrar a materialidade do crime. 



Em que pese o fato da prova pericial e devido acompanhamento psicológico da 

crianças estarem colocados primordialmente como sendo em seu favor, em sua proteção, 

temos que estes estão a serviço da apuração da verdade dos fatos, servindo, também, para 

ampla defesa do acusado, podendo este ser absolvido em decorrência do que fora apontado 

em sede de laudo pericial. 

É em homenagem ao texto da Constituição Federal, prerrogativas do Código Civil, em 

especial aos direitos da personalidade, devido processo legal na esfera penal, bem como das 

demais prerrogativas que se pode extrair do arcabouço jurídico pátrio que torna-se imperiosa a 

realização de uma avaliação psicológica profissional nos casos de abuso sexual contra 

crianças e adolescentes. 
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