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RESUMO: O presente trabalho analisa, sob o aspecto jurídico, histórico e 
doutrinário a inquirição da criança nos processos e o atraso na escuta da vítima 
e os prejuízos para a prova penal. Examina conceitos, dados e teorias acerca 
desse atraso que pode acarretar a implantação de falsas memorias a vítima, 
ponderando as consequências a partir dos direitos fundamentais elencados na 
Constituição Federal e na legislação extravagante. Sob a ótica da proteção 
integral, busca apontar alternativas ao método do Depoimento Especial e a 
escuta especializada a fim de preservar a criança vítima da exposição da 
violência sofrida, evitando sua revitimização. 
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ABSTRACT:  The present work analyzes, from a legal, historical and 
doctrinal point of view, the child's inquiry in the proceedings and the delay in 
listening to the victim and the damage to the criminal evidence. It examines 
concepts, data and theories about this delay that can lead to the implantation of 
false memories to the victim, considering the consequences from the 
fundamental rights listed in the Federal Constitution and extravagant legislation. 
From the perspective of comprehensive protection, it seeks to point out 
alternatives to the Special Testimony method and specialized listening in order 
to preserve the child victim from the exposure of the violence suffered, avoiding 
its re-victimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem seu início na doutrina da proteção integral da 

criança e do adolescente, onde busca garantir seus direitos como indivíduos na 

sociedade, mesmo eles ainda não possuindo total capacidade para se assegurar 

de modo igual, por ainda estarem em desenvolvimento, deste modo, coloca-se 

a família, a sociedade e o estado para garantir a eles o que é seu por direito. 

Partindo desta premissa da proteção da criança e do adolescente, 

entramos no depoimento especial quando este individuo é parte ou vítima em 

um processo, como podemos proteger os mesmos na hora de fazer a oitiva, e 

assim aplicando uma escuta especializada, onde a criança tem um tratamento 

especifico com acompanhamento de psicólogos, e do conselho tutelar para 

garantir a ela o total conforto quando for dar seu depoimento. 

Nesta escuta não se busca apenas a produção de provas, mas averiguar 

o estado psicológico da criança e, assim, providenciar os encaminhamentos de 

saúde e familiar, visto que em alguns estados, ainda se tem um atraso na escuta 

das crianças e adolescentes vítimas de abuso, o que pode acarretar como vemos 

neste presente trabalho, na produção de falsas memorias, em razão de sua 

memória infantil que tem um tempo para absorver e guarda algumas 

informações, assim como na influência da família sobre o testemunho da vítima, 

que pode acarretar na perca de veracidade das informações, que podem 

acarretar algumas dificuldades para o processo.  

Considerando que isto de alguma forma acaba podendo ocasionar a  

sugestionabilidade infantil, onde um pessoa pode sugestionar algo para a 

criança falar quando for dar seu depoimento e isto de alguma forma prejudica o 

processo, trazendo informações distorcidas para a sua memória ou até mesmo 

a pessoa que está colhendo o depoimento pode fazer, e assim causar o processo 

de vitimização. 

Que por fim, esta vitimização da criança, pode ser causada tanto pelo seu 

agente criminoso, pelo agente que faz a oitiva, que em vez de ajudar a vítima 

acaba por julgá-la e desacreditar no depoimento da mesma, e até mesmo pelas 



pessoas da sociedade que em vez de acolher a vítima acaba por julgar a conduta 

por ela sofrida. 

 

2 DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

Em suma, o princípio da proteção integral orienta a construção de todo o 

ordenamento jurídico voltado para a proteção dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Parte-se do pressuposto de que essas pessoas não são capazes 

de exercer seus direitos por si mesmas e precisam, de terceiros (família, 

sociedade e Estado) que possam resguardar os seus bens jurídicos 

fundamentais, que estão elencados na legislação, ate que os mesmo tenham 

plena capacidade para exercer seus direitos da vida civil.3  

O princípio da proteção integral estipula o valor intrínseco das crianças 

como seres humanos. Elas precisam ser particularmente respeitadas como 

indivíduos em desenvolvimento, respeitando os valores das crianças e 

adolescentes. Ao estabelecer a responsabilidade compartilhada da família, da 

sociedade e do país para proteção das mesmas, o ECA busca estabelecer e 

resguardar, realizando os direitos que lhes são conferidos.4 

Está prevista no  Art.227 da Constituição Federal, a lei estabeleceu que 

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.5 

 
3GOMINHO, Leonardo Barreto Ferraz; NUNES, Brenda Neves de Oliveira. JUS.  BUROCRACIA 
E A DEMORA NOS PROCESSOS DE ADOÇÃO NO BRASIL: UMA ABORDAGEM À LUZ DAS 
REGRAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/74904/a-burocracia-e-a-demora-nos-processos-de-adocao-no-brasil-
uma-abordagem-a-luz-das-regras-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-eca. Acesso em: 29 
mai. 2020. 
4SILVA, Ligia Maria Pereira; FERRIANI, Maria das Graças de Carvalho; BESERRA, Maria 
Aparecida; ROQUE, Eliane Mende de Souza Teixeira; CARLOS, Diene Moquine. SCIELO. A 
escuta de crianças e adolescentes nos processos de crimes sexuais. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/csc/2013.v18n8/2285-2294/. Acesso em: 13 jul. 2020. 

. 
5 ART.227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88. 



O Estatuto da Criança e do Adolescente significou uma total ruptura com 

a legislação anterior que tratava da questão menorista - Código de Menores - Lei 

nº 6697, de 10 de outubro de 1979 – visto que adotou como referencial 

doutrinário o Princípio da Proteção Integral em direção oposta ao princípio da 

situação irregular que vigorava na legislação revogada. 

Com a esta nova doutrina as crianças e os adolescentes ganham um novo 

reconhecimento perante a sociedade como sujeitos de direitos e não mais como 

menores objetos de compaixão e repressão, em situação irregular, abandonados 

ou delinquentes. Para esta nova doutrina, o direito especializado não deve dirigir-

se, apenas, a um tipo de jovem, mas sim, a toda a juventude e a toda a infância, 

e suas medidas de caráter geral devem ser aplicáveis a todos. 

No mesmo sentido afirma Martha de Toledo Machado, que a distinção 

anteriormente realizada não mais subsiste na Doutrina da proteção integral: 

 

Em suma, o ordenamento jurídico cindia a coletividade de 
crianças e adolescentes em dois grupos distintos, os menores 
em situação regular e os menores em situação irregular, para 
usar a terminologia empregada no Código de Menores brasileiro 
de 1979. E ao fazê-lo não reconhecia a incidência do princípio 
da igualdade à esfera das relações jurídicas envolvendo 
crianças e adolescentes. 
Se o Direito se funda num sistema de garantias dos direitos 
fundamentais das pessoas, e no tocante a crianças e 
adolescentes um sistema especial de proteção, as pessoas 
(entre elas crianças e adolescentes) necessariamente têm um 
mesmo status jurídico: aquele que decorre dos artigos 227, 228, 
e 226 da CF e se cristalizou, na lei ordinária, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

 

Não há mais uma dualidade no ordenamento jurídico envolvendo a 

coletividade crianças e adolescentes ou a categoria crianças e adolescentes: a 

categoria é uma e detentora do mesmo conjunto de direitos fundamentais; o que 

não impede, nem impediu, o ordenamento de reconhecer situações jurídicas 

especificas e criar instrumentos para o tratamento delas, como aliás, ocorre em 

qualquer ramo do direito.6 

 
6 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel; DÓI, Cristina Teranise. A proteção constitucional de 
Crianças e Adolescentes e os Direitos Humanos", 1ªedição, Barueri - SP, Manole, 2003,. Pág. 
146). 



Em síntese, com a nova doutrina crianças e adolescentes vítimas, 

abandonados, autores de ato infracional ou não devem receber o mesmo 

tratamento legal, vedada qualquer discriminação.  

A existência do princípio da proteção integral pode ser observada em 

vários artigos do Estatuto. Sobretudo no que se refere as questões afins, vale a 

pena analisar o artigo 143° do ECA, que proíbe a prestação de ações judiciais, 

policiais e administrativas a quaisquer crianças e adolescentes que cometeram 

atos ilícitos, ainda que claramente enunciados em seu paragrafo único. Incapaz 

de obter qualquer identificação pessoal ou fotos de crianças ou adolescentes.7 

Estes dispositivos visam resguardar o adolescente, por meio do sigilo, 

evitando sua exposição à execração pública injusta e prejudicial, especialmente 

por se tratarem de indivíduos ainda em formação e cujo deslize de conduta 

praticado na juventude poderá acarretar problemas por toda uma vida adulta.  

Relaciona-se também como direito a dignidade e ao respeito, protegendo 

os direitos de imagem, direitos de identidade, direitos de intimidade e vida 

privada de crianças e adolescentes que participam de atos ilícitos e, em última 

instancia, a violação desta regra estará sujeita a penalidades administrativas 

(artigo 10). (ECA 247), e tem natureza civil, tendo sido condenado por danos 

mentais (JTJ 218/94).8 

Em face das considerações lançadas a respeito do princípio doutrinário e 

do contido no artigo 143 do ECA, vemos que a proteção integral, Rompe com a 

ideia de que são os simples alvos de intervenção no mundo adulto, tornando-os 

titulares de direitos partilhados por todos, bem como de direitos especiais 

decorrentes das condições especiais das pessoas no desenvolvimento. 

O termo proteção pressupõe um ser humano protegido e um ou mais 

seres humanos que o protegem, basicamente, para uma pessoa que necessita 

de outra pessoa, a proteção global deve ser entendida apenas como um conjunto 

adequado de direitos. Cidadãos imaturos, estes direitos são diferentes dos 

direitos básicos reconhecidos por todos os cidadãos, e a desculpa para a sua 

 
7 ART.143 do ECA- É vedada a disposição de atos judiciais, policiais e administrativos, que 
digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 
8 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel; DÓI, Cristina Teranise.  A Proteção Integral das Crianças e dos 
Adolescentes Vítimas (Comentários ao art. 143 do ECA). Disponível em: 
http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1222.html. Acesso em: 8 jun. 2020. 
 



concretização não é tanto um comportamento negativo (para evitar a violação 

destes direitos), mas sim o comportamento positivo das autoridades públicas e 

outros cidadãos. As regras para adultos responsáveis por garantir essa proteção 

especial. Sob proteção total, crianças e jovens têm o direito de os adultos 

fazerem em favor deles.9 

Uma explicação direta e apressada pode levar à conclusão de que a 

disposição não está em conformidade com o princípio da proteção abrangente 

porque exclui crianças e jovens vítimas de infrações da proibição e se baseia na 

Lei dos Menores revogada. Havia discriminação óbvia. No entanto, é necessário 

fazer uma distinção para melhor analisar o problema, e as respostas às questões 

anteriores devem considerar duas situações diferentes. Por exemplo, crianças e 

adolescentes são vítimas de violações. De acordo com sua natureza, divulgarão 

seus nomes, sobrenomes, Linhagem, domicílio e afiliação, fatos e fotos de 

menores podem colocá-los em uma situação vexatória e constrangedoras.10 

Neste caso, para cumprir integralmente o princípio da proteção integral, é 

fundamental considerar esta situação no artigo 143.º do ECA, uma vez que este 

artigo foi redigido para distinguir crianças de jovens vítimas ou autores de 

violações. Os autores de atos infraconstitucionais gozam de proteção legal, 

enquanto as vítimas não são explicitamente incluídas nos regulamentos.11 

Contrapartida, quando forem vitima de sequestro é imprescindível que 

aja a divulgação de imagens da criança para sua localização. Nesse caso, é 

até uma contradição não divulgar a foto da vítima, e o artigo não proíbe essa 

divulgação, o que é consistente com o princípio da proteção adequada. 

 

3 DO DEPOIMENTO ESPECIAL COMO GARANTIA DE INTERESSE DA 

CRIANÇA E DO ADOLECENTE 

 

 
9FERREIRA, Luiz Antonio Miguel; DÓI, Cristina Teranise.  A Proteção Integral das Crianças e 
dos Adolescentes Vítimas (Comentários ao art. 143 do ECA). Disponível em: 
http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1222.html. Acesso em: 8 jun. 2020. 
10FERREIRA, Luiz Antonio Miguel; DÓI, Cristina Teranise.  A Proteção Integral das Crianças e 
dos Adolescentes Vítimas (Comentários ao art. 143 do ECA). Disponível em: 
http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1222.html. Acesso em: 8 jun. 2020. 
11FERREIRA, Luiz Antonio Miguel; DÓI, Cristina Teranise.  A Proteção Integral das Crianças e 
dos Adolescentes Vítimas (Comentários ao art. 143 do ECA). Disponível em: 
http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1222.html. Acesso em: 8 jun. 2020. 
. 



O depoimento sem danos, está intimamente relacionado ao processo 

penal, garantindo os direitos da criança e do adolescente, e é garantido pela 

Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e na 

Convenção Internacional do Direito da Criança e do Adolescente, o que 

proporciona a possibilidade de serem entrevistados na oitiva como pessoas em 

desenvolvimento de forma adequada e consistente, mas sem exigir que passem 

pelo processo de revitimização. 

Tendo seu amparo no artigo 227 da Constituição Federal, a mesma prevê 

que é dever da família, da sociedade e do estado, assegurar a criança e 

adolescente todos os direitos inerentes a pessoa humana e garantir a aos 

mesmos de serem salvos de qualquer forma de discriminação, violência e 

exploração.12 

Além de atender ao princípio do interesse superior da criança, o método 

do testemunho não destrutivo também é muito importante para o ensino 

processual, pois pode ser o mais próximo possível da situação real dos fatos, 

pois na maioria das vezes crianças e adolescentes agem de forma incontrolável, 

enquanto os bebês O depoimento é muito importante para o comportamento 

criminoso do agressor e para a responsabilização do responsável. O objetivo 

principal deste trabalho é provar que a tecnologia é eficaz e está de acordo com 

o princípio do melhor interesse das crianças, sem violar o princípio constitucional 

do devido processo legal. 

O princípio da proteção integral possui relação com o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, amparado pelo artigo 227 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e visa à criança e ao adolescente como criaturas em 

desenvolvimento. Portanto, os operadores jurídicos devem buscar uma solução 

na análise de casos específicos para proporcionar os maiores benefícios 

possíveis aos bebês participantes do contencioso. Desta forma, tendo em conta 

a particularidade do acompanhamento de crianças e jovens, foi criado o projeto 

“Depoimento Sem Danos”, com o objetivo de reduzir os danos causados na 

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



prestação de provas em processos judiciais, nomeadamente no crime de 

violação da liberdade sexual.13 

Este método nasceu porque os responsáveis pela aplicação da lei não 

lhes permitiam aceitar a revitimização, especialmente perante a vulnerabilidade 

e condições especiais, no interrogatório de crianças e adolescentes vítimas, e 

em processos judiciais de testemunhas encontraram dificuldades. São 

indivíduos que estão se desenvolvendo físico e mentalmente, em vista disso, 

precisam de maior zelo e proteção.14 

Posto que, ainda existente as condições de vulnerabilidade dos indivíduos 

envolvidos, o princípio da proteção integral garante que os mesmos tenham o 

direito de expressar suas opiniões e opinar no processo que os envolve, bem 

como seus depoimentos sejam considerados e relevantes.15 

 

3.1 Do depoimento especial  

 

O depoimento especial ou depoimento sem danos, consiste na forma de 

ouvir crianças e adolescentes na justiça de diferentes maneiras, em um ambiente 

reservado e mais adequado ao universo infantil. Na prática, os servidores 

públicos são treinados para conversar com as crianças em um ambiente lúdico, 

buscando ganhar sua confiança sem interromper suas narrativas, permitindo os 

chamados relatos livres.16 

O depoimento especial foi criado para atendimento as crianças (até os 12 

anos incompletos), adolescentes (dos 12 aos 18 anos incompletos) e jovens 

(entre 18 e 21 anos), e são utilizadas não só quando a parte é vítima de algum 

tipo de violência, mas também quando ingressa no processo como testemunha. 

 
13HOMEM, Elie Peixoto. MPPR. Doutrina: Depoimento sem dano e o melhor interesse da 
criança. Disponível em: http://crianca.mppr.mp.br/pagina-2231.html. Acesso em: 24 set. 2020. 
14 HOMEM, Elie Peixoto. MPPR. Doutrina: Depoimento sem dano e o melhor interesse da 
criança. Disponível em: http://crianca.mppr.mp.br/pagina-2231.html. Acesso em: 24 set. 2020. 
15 HOMEM, Elie Peixoto. MPPR. Doutrina: Depoimento sem dano e o melhor interesse da 
criança. Disponível em: http://crianca.mppr.mp.br/pagina-2231.html. Acesso em: 24 set. 2020. 
16 OLIVEIRA, Carlos Pierre Rodrigues. JUS. A redução da maioridade penal:uma análise 
jurídica de seus fundamentos. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/55812/a-reducao-da-
maioridade-penal-uma-analise-juridica-de-seus-fundamentos. Acesso em: 20 mai. 2020. 
 



Há casos nos quais os juízes podem analisar se é possível ouvir 

depoimentos de crianças com 2 ou 3 anos de idade, caso haja necessidade e 

quando elas podem indicar que sofreram algum tipo de violência.17 

A vitima só pode ser ouvida uma vez no tramite criminal, por meio do 

depoimento especial e uma vez pela rede de proteção, através da escuta 

especializada, são procedimentos distintos e só podem ser realizados, conforme 

a lei, por um especialista. 

 

3.2  Da aplicação do depoimento especial 
 

A oitiva é feita de forma com a qual a criança é ouvida apenas uma vez e 

na presença apenas do técnico, sendo que o testemunho serve como primeira 

evidencia no processo, anteriormente ela tinha que dar o depoimento cerca de 

sete vezes em órgãos como delegacias de polícia, Conselho Tutelar, no 

Ministério Público, além da audiência na vara de Justiça, na qual pelo menos 

quatro pessoas estavam presentes.18 

No decorrer de todos esses depoimentos que a criança tinha que dar, 

acabava esquecendo informações, mudando seu depoimento, acrescentava 

informações que não tinha falado no primeiro depoimento, uma vez que era 

aquilo que ela falava toda vez para várias autoridades diferentes, que na maior 

parte das vezes eram despreparados, o que resultava em asseveração da fala, 

e, consequentemente, na contaminação da prova, e a cada novo depoimento 

dado acabava sendo novamente relembrado traumas trazidos pela situação 

vivenciada e afetando a vítima psicologicamente.  
O depoimento especial vem sendo adotado com base na Recomendação 

33/2010, do Conselho Nacional de Justiça. Também é matéria exigida pela 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) para 

o vitaliciamente de juízes, que ocorre dois anos após ingressarem na 

 
17OLIVEIRA, Carlos Pierre Rodrigues. JUS. A redução da maioridade penal:uma análise 
jurídica de seus fundamentos. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/55812/a-reducao-da-
maioridade-penal-uma-analise-juridica-de-seus-fundamentos. Acesso em: 20 mai. 2020. 
18 CNJ, Assessoria de Imprensa. SIJ. Método que humaniza depoimento de criança na 

Justiça vira lei federal. Disponível em: https://sijtecnologiajuridica.com/metodo-que-humaniza-
depoimento-de-crianca-na-justica-vira-lei-federal/. Acesso em: 2 mai. 2020. 

 



magistratura por meio de concurso público. Atualmente 23 (vinte e três) tribunais 

de justiça do país já tem as salas de depoimento especial.19 

 

CNJ expede Recomendação relativa à criação de serviços 
especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas 
ou testemunhas de violência nos processos judiciais - 
Depoimento Especial.20 

 

A escuta especializada não tem como foco principal produzir provas, mas 

averiguar o estado psicológico da criança. É feita em uma sala especial, é 

ambientada em atmosfera acolhedora, com brinquedos, livros coloridos, entre 

outros utensílios, na presença de psicólogo e assistente social capacitado. O 

profissional exerce o papel de intermediário, repassando para a criança ou 

adolescente, por meio de um sistema de áudio e vídeo, onde as partes do 

processo não têm contato com o depoente.  E é importante que o profissional 

que conduza o depoimento especial crie um vínculo de confiança com a criança 

e consiga deixar claro que ela não está sendo avaliada. E feito a escuta na base 

da recuperação da memória, por isso o atraso na escuta acaba prejudicando o 

processo.21 

Os órgãos envolvidos estão trabalhando para melhorar o atendimento e o 

tempo de resposta, pois no primeiro caso perante a lei, a audiência chegou ao 

departamento psicológico cinco anos após o ocorrido. Atualmente, eles relatam 

que o receberam no primeiro ano, e isso está melhorando as evidências, e de 

fato tem maior segurança e consistência.22 

 Entretanto, outro ponto que precisa ser aprimorado em todo o território é 

a transferência dessas crianças para uma rede de segurança, onde devem 

receber apoio psicológico, social e educacional. A situação familiar também deve 

 
19CNJ, Assessoria de Imprensa. SIJ. Método que humaniza depoimento de criança na Justiça 
vira lei federal. Disponível em: https://sijtecnologiajuridica.com/metodo-que-humaniza-
depoimento-de-crianca-na-justica-vira-lei-federal/. Acesso em: 2 mai. 2020. 
20 PELUSO, Cezar. Recomendação CNJ nº 33/2010, de 23 de novembro de 2010). 
21 SILVA, Ligia Maria Pereira; FERRIANI, Maria das Graças de Carvalho; BESERRA, Maria 

Aparecida; ROQUE, Eliane Mende de Souza Teixeira; CARLOS, Diene Moquine. SCIELO. A 
escuta de crianças e adolescentes nos processos de crimes sexuais. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/csc/2013.v18n8/2285-2294/. Acesso em: 13 jul. 2020. 
22 SILVA, Ligia Maria Pereira; FERRIANI, Maria das Graças de Carvalho; BESERRA, Maria 

Aparecida; ROQUE, Eliane Mende de Souza Teixeira; CARLOS, Diene Moquine. SCIELO. A 
escuta de crianças e adolescentes nos processos de crimes sexuais. Disponível em: 
https://www.scielosp.org/article/csc/2013.v18n8/2285-2294/. Acesso em: 13 jul. 2020. 



fazer parte do diagnóstico e plano de ação legalmente elaborado pelo SUAS. 

Vale destacar que, infelizmente, em alguns casos não são recebidas as 

recomendações necessárias, mas os estados estão tentando soluciona-las o 

mais rápido possível para que (familiares) possam conhecer o serviço e buscar 

espontaneamente.23 

 

3.3  Da escuta especializada 

 

A escuta especializada é um procedimento feito pela rede proteção que 

não tem como foco produzir provas, mas averiguar o estado psicológico da 

criança e, assim, providenciar os encaminhamentos de saúde e familiar. 

 O juiz e outras partes do caso (como advogados de defesa e advogados) 

registram e assistem às conversas em tempo real no tribunal. A criança tem 

ciência de que está sendo gravada, e as informações serão transmitidas de 

acordo com sua capacidade de compreensão.24 

O juiz encaminha a questão para o técnico que acompanha a criança por 

meio de instruções eletrônicas ou por telefone, e a converte em uma linguagem 

acessível. Essa tecnologia evita perguntas sem importância e que causam dor, 

pois o magistrado pode "filtrar" o conteúdo que será solicitado e rejeitado 

Perguntas que você acha que não são relevantes. A pesquisa psicossocial das 

pessoas envolvidas nesse processo é sempre realizada por uma equipe de 

psicólogos, assistentes sociais e educadores.25 

Este processo começou a partir de um evento que pontualmente ocorria 

na oitiva das crianças, sem nenhum tipo de preparação, e ocorreu um fato na 

Vara de Infância e Juventude de Porto Alegre, onde uma criança de sete anos 

teve que depor contando com detalhes, os abusos sexuais sofridos por seu 

padrasto, este caso foi uma das primeiras vezes no país em que a escuta da 
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criança era feita por meio de depoimento especial, como uma nova técnica 

humanizada para oitiva de menores vítimas de violência e abuso sexual.26 

Segundo a juíza Karla Jeane Matos de Carvalho, do Tribunal de Menores 

Coelho Neto (MA), essa nova forma de audiência de menores é que, antes da 

instalação de uma sala especial de prova, os menores tinham que responder às 

questões colocadas durante a audiência, onde o advogado de defesa, fazia 

perguntas por exemplo: "Você tentou seduzi-lo? Você gosta dessa relação? Que 

roupa você está vestindo?", onde a pergunta feita pelo advogado causava dano 

à vítima, além dos traumas que ela já havia passado, eles não tinham o cuidado 

de falar de uma forma ou linguagem relacionada à vítima. O vocabulário de uma 

criança.27 

A mesma ainda relata que algumas vítimas, depois de ficar cara a cara com 

o suposto agressor, geralmente choram na audiência, e os juízes não têm 

certeza se devem adiar o julgamento ou iniciá-lo. Muitas vezes, sem muitas 

opções, os juízes acabam pedindo aos homens que saiam da sala no caso de 

oitiva de meninas.28 

A nova legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente também 

coloca as normas de atendimento pelo SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social).29 

Antes era habitual fazer como no depoimento tradicional, a vítima diante 

de juízes, promotores, agressores e seus defensores, bem como conflitos entre 

acusação e defesa, como nos depoimentos tradicionais. Em muitas audiências, 

o juiz pergunta diretamente sobre os fatos, e as palavras da criança 

frequentemente se opõem às palavras do agressor. Normalmente, a criança não 

 
26 FARRIELO, Luiza. CNJ. CNJ e Childhood renovam parceria para humanizar depoimento de 
crianças. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-e-childhood-renovam-parceria-para-
humanizar-depoimento-de-criancas/. Acesso em: 22 jul.2020 
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Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-mai-14/metodo-humaniza-depoimento-crianca-
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consegue falar, mas mesmo que fale, seu relato é considerado inválido, 

desacreditado e considerado ingênuo e fantasioso.30 

A Lei n°13.431/2017 Da Escuta Protegida que entrou em vigor 5 de abril 

de 2018, foi criada para evitar que as crianças e os adolescentes vítimas ou 

testemunhas de crimes sejam revitimizados, em seu art.1° dispõe, que as 

crianças e adolescentes que são vítimas de abuso ou violência tem uma 

proteção na lei, garantindo a elas seus direitos como pessoas na sociedade, em 

conjunto como  art. 2° da mesma que dispõe que os mesmo tem os direitos 

fundamentais inerentes a pessoa humana, que assegura a eles a proteção 

integral, preservando sua saúde mental e física em casos de violência ou sendo 

testemunha de abuso.31 

Antes da escuta especializada, as crianças vítimas ou testemunhas eram 

expostas a revitimização, por serem ouvidas de seis a oito vezes durante o 

processo de investigação, pois davam depoimento a vários órgãos envolvidos. 

Na maioria das vezes, esse tipo de escuta é realizado por profissionais 

despreparados, o que leva à persuasão da criança em aceitar algo ou mudar 

alguma fala, o que leva à contaminação da prova. 

O depoimento especial deve valoriza a fala da criança, que muitas vezes 

é a única prova de um processo, e é dada em um contexto complexo que difere 

dos demais crimes. 

Em estudos recentes, foi apontada a importância da participação de 

crianças e jovens no processo judicial e compreendido o seu estatuto de sujeitos 

jurídicos. No entanto, há quem acredite que, na audiência, as crianças e os 

jovens não são respeitados nas condições principais, mas são transformados em 

objetos de processos judiciais. 
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3.4 Do atraso na escuta especializada  

 

Atualmente o maior problema está sendo o atraso na escuta das crianças 

vítimas de abuso, o que prejudica o processo, uma vez que a oitiva é feita de 

modo investigativo técnica que se baseia em grade parte na recuperação da 

memória. 

Toda a atenção em relação ao depoimento especial recai na direção de 

se garantir que a suposta vítima possa ser entrevistada logo após o suposto fato 

abusivo, haja vista o risco do tempo transcorrido prejudicas a capacidade da 

mesma em recuperar fatos da sua memória. 

Os psicólogos que atendem as crianças vítimas de abuso, analisaram que 

uma criança que sofreu um abuso, mas só foi ouvida meses depois em juízo, 

existe um lapso de tempo entre a data da violência e a apresentação do pedido 

ao tribunal. 

O depoimento é baseado em um método de entrevista técnica de 

levantamento, que se baseia principalmente na recuperação da memória. 

Considerando que o tempo decorrido pode prejudicar a capacidade da vítima de 

recuperar os fatos de sua memória, toda a atenção a respeito do depoimento 

especial se concentra em garantir que a vítima acusada seja entrevistada 

imediatamente após o alegado abuso, alguns questionamentos feitos pela 

família diante de desconfiança, pode  acarretar no comprometimento da memória 

da violência.32 

O risco de revitimizar a criança pelo depoimento por causa de sua 

ingenuidade é mais um fator complexo identificado pelo profissional. O intervalo 

de tempo mais longo também aumenta a possibilidade de a vítima ser sugerida 

por outras pessoas e formar memórias falsas.33 
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 No Brasil, as pesquisas sobre o tema são relativamente novas. Diversos 

estudos têm demonstrado a necessidade urgente de investimentos para a 

mudança dessa prática, alterando a legislação e traçando estratégias que 

minimizem os danos aos métodos adotados no processo judicial, a fim de prestar 

assistência de acordo com o princípio da proteção integral.34 

Desde a criação do método do depoimento sem dano (DSD), o 

depoimento de crianças e adolescentes teve impacto em algumas instituições. 

Os procedimentos para evitar novos julgamentos e prevenir danos à saúde 

comprovam a importância desta pesquisa. Além disso, o desenvolvimento de 

habilidades de entrevista pode fornecer contribuições além do escopo dos 

procedimentos judiciais e fornecer subsídios para crianças e jovens em outras 

áreas, incluindo saúde.35 

 

3.5  Da memória infantil 

Uma criança geralmente pode se lembrar do que aconteceu em um dia 

um a dois dias depois que algo aconteceu, porque sua memória precisa de 

tempo para processar e lembrar o que ela aprendeu. Eles aprendem, mas 

demoram alguns dias para se lembrar, elas só precisam de tempo para 

processar e lembrar essa novidade. Isso é o que os especialistas chamam de 

recalls atrasados. Uma criança pode se lembrar amanhã do que esqueceu 

hoje.36 

Quando a experiência é repetida, os detalhes específicos do evento são 

frequentemente confundidos com outros eventos do mesmo evento, e as 

crianças pequenas não podem recuperar o evento da experiência familiar. As 
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crianças tendem a se lembrar de eventos familiares recorrentes com base em 

roteiros ou planos familiares, mas se os eventos não forem familiares, eles 

podem relatar memórias específicas. Desde que esses eventos sejam novos e 

relacionados às crianças, elas parecem ser capazes de se lembrar deles por 

muito tempo.37 

Trauma é o oposto da memória, pois se refere aos dois significados do 

impacto psicológico do trauma: se refere aos sinais perceptuais relacionados às 

imagens no modelo da neurose traumática e às emoções negativas relacionadas 

à incapacidade de compreensão da psicologia. Ao indicar mudanças na direção 

do investimento mental, considere que a subversão de memórias no rol dos 

traumatizados. 38 

Em primeiro lugar, não devemos partir da ideia de que nas experiências 

traumáticas os tipos de processamento são diferentes dos observados nas 

experiências não traumáticas, ainda que devam ser calculados desvios no 

registro, que estão relacionados à evolução normal do paciente. Processo 

psicológico. Quando os eventos traumáticos são retidos na memória de maneira 

constante, detalhada e relativamente precisa, é uma questão de lembrar os fatos 

da experiência, em vez de descrever a realidade psicológica da experiência 

traumática.39 

Como representantes da memória traumática, indivíduos isolados podem 

não conseguir inserir este tipo de experiência traumática no contexto narrativo 

por meio do comportamento traumático, pois para isso é necessário realizar 

discussões sociais sobre a verdade histórica do evento traumático e enfrentar a 

negação e defesa.40  
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Enquanto houver uma tendência à defesa social ou a obrigação de se 

calar, as vítimas de trauma só podem vivê-lo sozinhas. A vítima geralmente não 

se baseia em sentimentos internos, em vez de obter apoio da compreensão do 

outro. Crianças com traumas, não são apenas vítimas de realidades políticas 

perturbadoras, mas também suas testemunhas. Quando muitas vezes se 

encontram em uma situação em que ninguém quer ouvir um testemunho, porque 

o público não quer sobrecarregá-los de medo, dor, raiva ou vergonha ou mesmo 

medo da culpa.41 

 

3.6 Das falsas memórias 

A memória é composta por registros e registros de informações, mas ao 

lembrá-los e, então, por meio da lembrança, todo o evento não será totalmente 

lembrado. Esta é outra característica da memória: o esquecimento, que é muito 

importante para a sobrevivência das pessoas. Na ausência de carga emocional, 

a memória não funcionará mecanicamente como um computador.42 

Quando a indução de um terceiro (como a influência da própria família ou o 

entretenimento das crianças) causa a falha do mecanismo de aquisição, 

retenção ou recuperação de memória, e as informações inventadas ou criadas 

pela criança podem não corresponder à situação real da criança, ocorrerão 

falsas memórias. Fatos e levam a erros.43 

Em comparação com os adultos, as crianças podem memorizar e narrar 

informações sobre um evento agradável ou estressante, mas lembrar uma 

grande quantidade de informações emocionais não garante uma memória 

confiável e precisa. A capacidade de lembrar será afetada e distorcida por fatores 

relacionados ao ambiente externo. 

Quanto à sugestionabilidade da memória, em pesquisas anteriores, 

historicamente, as crianças são consideradas mais suscetíveis a sugestões, pois 
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as tendências infantis correspondem exatamente às expectativas do que deveria 

acontecer e às expectativas dos entrevistadores adultos, como as sugestões do 

relatório. Circunstâncias especiais, como declarações legais. Desde que o 

método apropriado seja usado no caso de desejar acessar a memória de uma 

situação particular, a memória da criança é confiável. 

A precisão da memória das crianças requer a análise das características 

pessoais das crianças, bem como das vulnerabilidades físicas e psicológicas 

inerentes ao seu processo de recordação especial. Considerando a relevância 

da prova no processo penal, isso ocorre porque o réu é condenado ou inocente 

com base na coleta de provas, e entende que um dos métodos utilizados no 

processo é o depoimento e / ou depoimento de testemunhas e / ou vítimas.  

Diante da condenação injusta com base em memórias falsas, o poder 

punitivo do Estado às vezes leva a erros. Se não for afirmado, pode levar a uma 

punição injusta. Esta situação prejudica a dignidade da liberdade e toda a 

constituição democrática entre inúmeros outros direitos. Sistema, portanto, para 

sermos capazes de identificar falsas memórias fornecidas no processo penal, 

em primeiro lugar, devemos entender o que são falsas memórias. 

O sistema penal usa a prova para consolidar a verdade da disputa. A 

jurisprudência atual reconhece que, se não houver outro meio de prova, as 

palavras da vítima são suficientes para satisfazer os requisitos do juiz. É razoável 

reconhecer a necessidade de entender o que é memória e o que é memória 

falsa.44 

 

3.7 Da sugestionabilidade infantil 

 

A sugestionabilidade infantil pode ser entendida como a tendência 

psicológica das pessoas em integrar a sugestão em sua história pessoal ou agir 

de acordo com a instrução fornecida por alguém ou a tendência psicológica 

implícita em um evento. É uma tendência pessoal integrar informações 

distorcidas em nossa memória pessoal.45 

 
44 CARNEIRO, Maria Paula.SCIELO. Desenvolvimento da memoria na criança. Disponível 
em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722008000100007. 
Acesso em: 1 jun. 2020. 
45 DELL’AGLIOI, C. P. ;. M. L. M. T. D. D. A percepção de família em vítimas de abuso sexual 
intrafamiliar: : Estudo de caso. Arquivos Brasileiros de Psicologia, RIO GRANDE DO SUL, v. 



Atualmente, as pessoas entendem a sugestionabilidade na forma como 

fatores sociais, pessoais e psicológicos afetam a manutenção, a codificação e a 

recuperação de certos eventos, o que é ainda mais óbvio quando se trata da 

sugestionabilidade infantil.46 

Outra variável a ser considerada é a influência do entrevistador. As 

crenças do entrevistador afetarão a maneira como questionam seus filhos, e a 

capacidade de usar tons acusatórios ou defensivos aumenta a sugestividade. As 

crianças entrevistadas pelo entrevistador considerado menos empático eram 

menos precisas para responder às perguntas.47 

Como o número de crianças como testemunhas em tribunal continua a 

aumentar, as pessoas realizaram algumas reflexões para compreender a 

capacidade das crianças de relembrar experiências, eventos ou situações e as 

formas em que essas memórias são confiáveis. Crianças mais novas são de fato 

mais influenciáveis.48 

No que diz respeito ao estudo da influência da memória episódica na 

sugestionabilidade infantil, atualmente vemos que existe uma correlação 

negativa entre a capacidade de memória episódica e sugestionabilidade, uma 

vez que, quanto melhor uma criança recorda um determinado acontecimento, 

mais resistente é à sugestão. No entanto, a capacidade de memória das crianças 

não é um bom preditor do grau de sugestionabilidade que apresentam. 

A sugestionabilidade infantil, tem mecanismos e variáveis que influenciam 

em crianças de diferentes grupos etários. Com isso, torna-se fundamental 

estudar e perceber até que ponto os relatos e testemunhos das crianças são 

credíveis, isto é, até que ponto as crianças são capazes de recordar situações e 

acontecimentos de modo detalhado e estável, ou se, pelo contrário, as crianças 
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produzem relatos distorcidos, particularmente quando são submetidas a 

questões sugestivas sobre acontecimentos que recordam com alguma 

dificuldade. 

A introdução de perguntas sugestivas muitas vezes expõe as crianças a 

informações falsas ou simplesmente distorcidas. Os fatos provaram que, mesmo 

em casos recentes, os relatos das crianças são perturbados. Além disso, 

perguntas repetitivas podem fazer com que as crianças precisem mudar suas 

respostas, pois sabem que fazer a mesma pergunta duas vezes mostrará que 

sua primeira resposta está errada.49 

 

3.8 Da influência da família 

 

Além de perder tempo neste processo, os psicólogos também alegaram 

que os problemas levantados pela família da vítima em face do crime de abuso 

de desconfiança podem destruir a memória da violência, e também pode haver 

o risco de revitimização da criança por meio de depoimento devido à idade.50 

A família promove o estudo do desenvolvimento psicológico e da 

interação social com base na difusão de valores morais, estéticos, religiosos e 

culturais. Para estudar diferentes aspectos da família, os estudiosos da área 

usam conceitos como coesão, hierarquia, afetividade, negatividade e relações 

de identificação.51 

A coesão e a hierarquia familiar são consideradas dois fatores 

relacionados ou dimensões básicas para a compreensão das relações 

familiares. A coesão é definida como a intimidade emocional ou vínculo entre 

membros da família e está linearmente relacionada ao desenvolvimento positivo 

dos adolescentes e da família. Por sua vez, a hierarquia está associada a 
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diferentes conceitos, como autoridade, dominação, poder de decisão ou a soma 

da influência que um membro da família exerce sobre outras famílias. O 

desenvolvimento saudável tem uma relação linear com a coesão, mas não a 

mesma relação com a estrutura hierárquica.52 

 

3.9 Da vitimização  

 

Vitimização, também conhecida como processo vitimizatório, versa sobre 

as agressões que a vítima passa desde o momento em que é acometida pela 

infração penal até um período indeterminado.  

As vítimas passam por diversos constrangimentos físicos, morais, 

patrimoniais devido à ocorrência do delito, ao passo que são poucos os 

mecanismos que buscam, efetivamente, minorar as consequências por ela 

experimentadas, e, por conseguinte, o abandono da vítima colabora para que 

esta permaneça no anonimato, por ter receio de ser revitimizada. 

O processo de vitimização é dividido em três modalidades, quais sejam: 

vitimização primária, vitimização secundária ou sobre vitimização e vitimização 

terciária. 

A vitimização primária é aquela causada pelo agente criminoso, ao 

cometer um crime contra um indivíduo, a vitimização secundária é causada pelo 

agente público que, ao invés de resolver o problema da vítima de modo digno, 

acaba por julgá-la e desacreditá-la. Por fim, a vitimização terciária é causada 

pelas pessoas que circundam as relações sociais da vítima, estes que também 

deveriam acolhê-las ao invés de apontar-lhes o dedo, como fossem culpadas 

pelo evento criminoso. 

Juízes, promotores de Justiça, defensores públicos, advogados, 

delegados de polícia e demais servidores da Justiça devem ter noções de 

psicologia para melhor tratar as vítimas, bem como, tendo o auxílio dos 

profissionais da área do Serviço Social e da Psicologia. 
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A especialização psicológica é outra opção que deve ser considerada, 

pois desta forma, quem vai lidar com as vítimas na resolução de conflitos terá 

embasamento e conhecimentos suficientes para protegê-las de serem 

descobertas em situações de fragilidade, o que se mostra interdisciplinar É a 

melhor escolha para eliminar a vitimização secundária. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A oitiva das crianças vítimas de abuso em juízo, é um assunto pouco 

mencionada ou comentado atualmente, antes das leis e normas que 

regulamentam o depoimento especial, era comum as crianças serem ouvidas 

sem um pudor e consideração ao trauma que poderia acarretar em sua vida. A 

nova forma de oitiva tem a finalidade e o intuito do cenário diferenciado e auxilio 

técnico facilitador é exatamente para que a vítima se sinta mais a vontade para 

relatar os fatos presenciados e ocorridos visto que, o formalismo e a frieza da 

sala de audiência convencional, além de causar medo ao infante, assim, 

fazendo que o mesmo não consiga relatar o que de fato vivenciou, faz com que 

a vítima se omita aos relatos fieis da situação. 

Esta nova sistemática de colheita de depoimento visa retirar os infantes 

do ambiente repleto de formalismo de uma sala de audiência tradicional, na 

qual conta com a presença dos operadores do direito, sendo eles, juiz, 

advogado, promotor, bem como do suposto agressor e coloca-las em um 

ambiente propicio e receptível para a realização de sua inquirição no qual a 

vítima terá conforto para relatar todos os fatos e traumas vivenciados, já que 

se chamado a depor pelo método tradicional, poderá ter seu depoimento 

comprometido razão da vergonha e o medo mediante sua exposição, se 

tornando assim fatores ponderam-te para contribuição do esquecimento, 

omissão dos detalhes ou a produção de falsas memorias o que pode acarretar 

para a elucidação do crime e para o desfecho processual. 

Conclui-se assim que a técnica da escuta especializada tem por objetivo 

amenizar o sofrimento da criança e adolescente vítima de violência sexual, eis 

que possibilita a vítima a serem inseridos de forma adequada e condizendo 

com sua situação de desenvolvimento, além de possuir extrema relevância 

para o processo penal possibilitando assim o  esgotamento de todos os meios 



existentes se buscar o princípio da verdade real dos fatos, sem contudo, ferir 

os princípios constitucionais previsto em lei maior. 
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