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RESUMO 

 

O Presente trabalho de conclusão tem como objetivo analisar em que medida a metodologia do 

depoimento especial contribui para a atribuição de um alto valor probante à palavra da criança 

vítima do crime de estupro de vulnerável. Para tanto, foi realizado um estudo qualitativo, por meio 

de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem explicativa que considerou o cenário da violência 

sexual infantil e as suas engrenagens, além de conhecimentos científicos da Psicologia Cognitiva 

e da Psicologia do Testemunho infantil, tendo sido utilizado, para esse fim, o método indutivo de 

organização da pesquisa. A conclusão alcançada por este trabalho foi de que o depoimento da 

criança vítima de abuso sexual encontra desafios que têm origem na própria forma em que essa 

violência infanto-juvenil é perpetrada no âmbito intrafamiliar, uma vez que, devido às 

características dessa violação, a criança pode apresentar resistência em narrar a experiência 

traumática em Juízo. Por outro lado, também pôde concluir-se que a metodologia do depoimento 

especial cria as condições para uma oitiva humanizada da criança no Sistema de Justiça brasileiro, 

a partir da adoção de protocolos próprios de entrevista forense embasados em estudos científicos. 

Entretanto, observou-se que a aquisição de um relato seguramente dotado de confiabilidade e 

fidedignidade pressupõe que haja a observação de alguns fatores, dentre os quais, o lapso temporal 

transcorrido entre o crime praticado contra a criança e a colheita do depoimento especial. Nesse 

cenário, a produção antecipada de provas emergiu como uma possível solução para que o 

depoimento da criança seja colhido de forma célere, preservando o infante da submissão a inúmeros 

relatos sobre a violência sofrida, bem como contribuindo para a aquisição de uma prova com 

apreciável valor probante. 

 

Palavras-chave: Estupro de Vulnerável. Violência Sexual. Depoimento Especial. Psicologia 

Cognitiva. Criança. Prova Penal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) 

no Ordenamento Jurídico, instaurou-se um sistema de garantias no qual o princípio da proteção 

integral buscou conferir uma maior proteção aos infanto-juvenis, elevando-os à condição de sujeito 

de direitos em situação de peculiar condição de desenvolvimento. Ainda, a Constituição Federal 

da República (CR/88) (BRASIL, 1988), atribuiu ao Estado, à família e à sociedade a 

responsabilidade pela proteção integral dos infanto-juvenis, além de salvaguardá-los de toda e 

qualquer forma de opressão. 

Parece que, não obstante a atuação legislativa tenha buscado conferir uma maior 

proteção à criança e ao adolescente, tais indivíduos continuaram experienciando contundentes 

violações aos seus direitos. Dentre tais formas de violações encontra-se a violência sexual infantil, 

a qual acontece, em muitos casos, no ambiente intrafamiliar.  

O abuso sexual infantil é uma das formas de violação de direitos mais perversas, 

porquanto essa modalidade de violência consiste em agressão não somente ao corpo físico, mas 

também ao psíquico, ocasionando consequências psicossociais que a criança levará consigo até a 

vida adulta, quando não pela vida inteira. Os prejuízos são imensuráveis, e um adulto que fora 

abusado na infância pode vir a ter prejuízos na formação de vínculos afetivos e sexuais na fase 

adulta. Quando o abuso sexual ocorre no ambiente familiar e é cometido por alguém por quem a 

criança sente afeto, as consequências são ainda mais deletérias, pois implica, em muitos casos, na 

desintegração do ambiente familiar.  

Após a  Reforma pela qual passou o Código Penal (CP) (BRASIL, 1940), engendrada 

pela Lei 12.015 (BRASIL, 2009), aquele que pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com os 

indivíduos menores de 14 (quatorze) anos, ou contra o indivíduos que, “por enfermidade ou 

deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 

outra causa, não pode oferecer resistência”, incorre na prática da conduta descrita no preceito 

primário do artigo 217-A, tipo penal autônomo que elevou à condição de vulneráveis os indivíduos 

mencionados. Atualmente, a discussão acerca da relatividade ou não da presunção de 

vulnerabilidade dos menores de 14 anos encontra-se esvaziada, estando consolidado o 
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entendimento majoritário, doutrinário e jurisprudencialmente, de que se trata de presunção de 

vulnerabilidade absoluta.  

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem consolidando o entendimento 

de que a palavra da vítima é detentora de elevado valor probatório na persecução penal dos crimes 

contra a dignidade sexual. A justificativa para tanto tem sido a clandestinidade na qual ocorre tais 

espécies de delito, uma vez que, em regra, participam da cena delitiva apenas o autor e a vítima, 

não havendo que se falar em testemunhas presenciais na grande maioria dos casos. A prova pericial, 

por sua vez, torna-se inócua, porquanto os crimes sexuais nem sempre deixam vestígios, sobretudo 

quando o ato libidinoso é a modalidade praticada. Nesse sentido, o depoimento do ofendido tem 

sido elegido como o principal meio de prova da materialidade e da autoria delitiva dos crimes 

contra a dignidade sexual, dentre os quais o estupro de vulnerável.  

Nessa conjuntura de enfrentamento da violência contra os infanto-juvenis, sobretudo 

com vistas a impedir a vitimização secundária e viabilizar a oitiva de crianças e adolescentes no 

Sistema de Justiça,  foi promulgada a Lei 13.431, em 04 de abril de 2017 (BRASIL, 2017), também 

conhecida como Lei da Escuta Protegida (LEP). Esse diploma estabeleceu o sistema de garantia de 

direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O referido diploma 

positivou a técnica do depoimento especial (DE), consistente em uma oitiva estruturada dos 

infanto-juvenis.  

A importância dada à escuta humanizada em muito traduz a necessidade de superação 

da tradicional forma de oitiva infanto-juvenil no ambiente judicial, pois, como bem explana Viana, 

Santos e Gonçalves (2017), o DE difere-se das formas tradicionais de escuta de crianças ou 

adolescentes em ambiente judicial, marcadas por uma cultura que não considera as peculiaridades 

do desenvolvimento infantil. Na sistemática regulamentada pela LEP, o DE é colhido por um 

profissional qualificado- psicólogo judicial ou assistente social-, e se dá em ambiente físico 

acolhedor, apartado à sala de audiência, e transmitido a esta por meio de equipamento de registro 

audiovisual, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do processo 

penal democrático. 

Nesse interim, partindo-se da prevalência do abusos sexual infantil e do entendimento 

jurisprudencial acerca da importância da palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual,  

pretende este trabalho perpassar pelos desafios envoltos na escuta da criança vítima da violência 
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sexual infantil, sobretudo do crime de estupro de vulnerável intrafamiliar, e apontar em que medida 

o DE contribui para a colheita de um relato fidedigno e passível de ser valorado como meio de 

prova judicial.  

Para tanto, faz-se necessário a abordagem interdisciplinar, agregando os ensinamentos 

de outras áreas do conhecimento científico, como a Psicologia Cognitiva e a Psicologia do 

testemunho infantil, uma vez que os estudos acerca dos aspectos da cognição humana têm sido de 

grande valia ao trazer à luz o conhecimento acerca do funcionamento da memória, mais 

especificamente das suas possíveis distorções, como os fenômenos como as falsas memórias e da 

sugestionabilidade, fatores que influenciam na qualidade do depoimento obtido. 
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2. A PROTEÇÃO CONFERIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO À 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 

2.1 O surgimento da Doutrina da Proteção Integral 

 

A proteção à infância e à juventude, no Brasil, é recente, e tem o seu marco inaugural 

com a CR/88 (BRASIL, 1988). O novo texto constitucional inaugurou a Doutrina da Proteção 

Integral e suplantou a arcaica Doutrina da Situação Irregular do menor1. O art. 227 da CR/88 

(BRASIL, 1988) conferiu aos infanto-juvenis 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. Para tanto, atribuiu ao Estado, à sociedade e à família a responsabilidade 

de resguardar as crianças e os adolescentes de qualquer forma de violência, negligência, exploração 

e opressão. Logo, as crianças e os adolescentes foram elevados à condição de sujeito de direitos, 

merecedores de prioridade absoluta tendo em vista o reconhecimento da condição de indivíduos 

em desenvolvimento. 

Ao sistema de proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes previsto 

no art. 227 da CR/88 (BRASIL, 1988), seguiu-se, paulatinamente, as mudanças na legislação 

infraconstitucional. A Lei seguida da Lei n° 8.069/90 (BRASIL, 1990), conhecida como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), foi o principal diploma infraconstitucional que buscou 

consagrar os princípios preconizados no texto constitucional, como o princípio da dignidade da 

pessoa humana, prioridade absoluta à infância e princípio do interesse maior à criança 

(AZAMBUJA, 2011). O ECA modificou radicalmente o tratamento conferido pelo Ordenamento 

Jurídico à criança e ao adolescente2, pois estabeleceu um Sistema de Garantias dos direitos dos 

infanto-juvenis, e consolidou o princípio da proteção integral. Ao determinar que a criança e 

adolescente gozam de todos os direitos inerentes à pessoa humana, o ECA buscou efetivar a 

proteção constitucional, atribuindo à família, à comunidade, à sociedade e ao Poder Público o dever 

de assegurar a efetivação dos direitos fundamentais conferidos a esses sujeitos de direito. 

 
1 A Doutrina da Situação Irregular foi criada pelo revogado Código de Menores de 1979.  
2 Para o ECA, as crianças são os indivíduos com idade entre 0 a 12 anos incompletos, ao passo que adolescentes são 

aqueles entre 12 e 18 anos incompletos. 
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Desse modo, a CR/88, seguida do (ECA), “instaurou, no Brasil, a partir de 1988 e 1990, 

nova era dos direitos da criança e do adolescente” (AZAMBUJA, 2011, p. 47), elevando os infanto-

juvenis ao status de sujeito de direitos, detentores de uma condição peculiar de indivíduos em 

desenvolvimento que fazem jus a uma proteção integral e com absoluta prioridade. Essa proteção, 

deve-se frisar, possui contornos inaugural, uma vez que os diplomas anteriores não conferiam uma 

proteção especial voltada a esses sujeitos, conforme preleciona Azambuja (2011): 

Se, ao longo da história e das diferentes culturas, nossas legislações legitimavam situações 

de violência praticadas contra a criança e o adolescente, na atualidade, observa-se um 
brusco rompimento com os velhos paradigmas, a partir da adoção da Doutrina da Proteção 

Integral à infância. A esperança de enraizá-la definitivamente na sociedade reside, 

justamente, na nova aliança que se desenha no país desde 1988: criança e adolescente são, 

cada vez mais, no ordenamento jurídico e na consciência do cidadão, sujeitos de direitos 

humanos fundamentais. (AZAMBUJA, 2011, p. 51) 

 

Em suma, os princípios protetivos que se firmaram após a CR/88 atribuíram à criança 

e ao adolescente a condição de sujeito de direitos, conferindo a estes uma proteção especial, 

condizente com as suas necessidades especiais de resguardo. Com isso, apontou-se para uma nova 

perspectiva de infância enquanto fase indispensável ao desenvolvimento saudável e digno das 

pessoas, uma vez que é nessa fase que se inicia o desenvolvimento das competências físicas, 

psíquicas e sociais de todo e qualquer indivíduo. 

 

2.2 Os desafios à proteção integral: a violência sexual infanto-juvenil 

 

A Doutrina da Proteção Integral, inaugurada pela CR/88 e consolidada pelo Sistema de 

Garantias criado pelo ECA, serviu como uma lente de aumento para a situação de vulnerabilidade 

a qual as crianças e adolescentes estavam submetidos. Se antes da vigência desses dois marcos 

normativos as diversas formas de violência perpetradas contra os infantes não ganhavam a devida 

atenção da sociedade e do Poder Público e permaneciam silenciadas, de forma que as estatísticas 

acerca dessas violações sequer existiam, tampouco os mecanismos efetivos de reprimenda, com o 

status de sujeito de direitos conferidos às crianças surgiu uma maior preocupação com o bem-estar 

desses indivíduos. Assim, a violência contra os infanto-juvenis, enquanto problema social a ser 

enfrentado, ganhou visibilidade. Dentre as diversas modalidades de violência, destaca-se a 
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violência sexual, sobretudo o abuso sexual em sua modalidade intrafamiliar, como uma das mais 

perversas e que ocasiona efeitos deletérios à psique infantil, impedindo um desenvolvimento sadio. 

 

2.2.1 Aspectos conceituais da violência sexual infanto-juvenil  

 

Na violência sexual, crianças ou adolescentes são usados para a gratificação sexual de 

adultos, de modo que a violência sexual infanto-juvenil compreende o “envolvimento de crianças 

e adolescentes, dependentes e imaturos quanto ao seu desenvolvimento, em atividades sexuais que 

não tem condição de compreender plenamente e para as quais são incapazes de dar o seu 

consentimento informado” (AZAMBUJA, 2011, p. 91).  

A violência sexual pode ser compreendida como um conceito amplo que se manifesta 

sobre a forma de  abuso sexual e exploração sexual, sendo que esta pressupõe uma mercantilização, 

uma vez que o ato sexual com a criança envolve uma retribuição pecuniária ou qualquer outra 

espécie de gratificação, característica que não está presente no abuso sexual. (CHILDHOOD 

BRASIL, 2015).  

De acordo com Fuks (2010), o abuso sexual pressupõe “a exploração de uma relação 

de poder sobre as crianças para a gratificação sexual de um adulto ou de outra criança 

significativamente maior [...] o farto que o define  é a relação de poder e a incapacidade das crianças 

de dar um consentimento informado” (FUKS, 2010, p. 139). Logo, em uma situação de abuso 

sexual contra uma criança, o abusador necessariamente exercerá um controle sobre a vítima, em 

uma posição hierárquica, determinada sobretudo pela diferença de idade em relação à vítima, 

valendo-se dessa condição para obter a gratificação sexual. O abuso sexual não se caracteriza pelo 

contato físico, uma vez que nem sempre ocorrerá por meio de toques, sexo oral e penetrações, 

podendo ocorrer de diversas formas, como o exibicionismo e o voyeurismo.3(CHILDHOOD 

BRASIL, 2015). 

Quanto o abuso sexual infantil, conforme apontam as estatísticas recentes, é mais 

comum na modalidade intrafamiliar. De acordo com Azambuja (2011), a violência sexual 

intrafamiliar é definida como sendo aquela “praticada por agressor que faz parte do grupo familiar 

 
3 Voyeurismo é caracterizado pelo ato de satisfação da lascívia através da contemplação sexual de outrem, ao passo 

que o exibicionismo é o ato de exibir-se ou masturbar-se perante a vítima. (CHILDHOOD BRASIL, 2015) 
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da vítima, considerando-se não apenas a família consanguínea, como também as famílias adotivas 

e socio-afetivas, onde se inclui o companheiro da mãe ou do pai, ou, ainda, pessoas de confiança 

da criança”(AZAMBUJA, 2011, p. 90). Por óbvio, ao contrário senso, o abuso extrafamiliar é 

aquele cometido por pessoas que não têm relação de parentesco com ou de afetividade com a 

vítima, não sendo a sua ocorrência tão comum quanto a modalidade intrafamiliar. 

 

2.2.2 A estatística da violência sexual infanto-juvenil no Brasil 

 

Os dados técnicos apontam para uma prevalência do abuso sexual intrafamiliar, 

cometido, majoritariamente, contra crianças do sexo feminino, por pessoas que detém vínculo 

próximo de parentesco com a vítima, como pai, padrasto, tios. 

O Boletim Epistemológico da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 

nos anos de 2011 a 2017, divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2018), 

pertencente ao Ministério da Saúde, merece destaque. Os dados utilizados nesse estudo descritivo 

foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) a partir das fichas 

de notificação individual de violência. No período, verificou-se que foram comunicados 184.524 

casos de violência sexual, dos quais 31,5% (58.037) foram contra crianças e 45,0% (83.068) contra 

adolescentes. Nesse estudo, as crianças são os indivíduos com idade entre zero e 09 anos de idade, 

e os adolescentes aqueles entre 10 e 19 anos. No que diz respeito ao perfil das crianças vítimas de 

violência sexual, mostrou-se a prevalência das vítimas do sexo feminino, que corresponderam a 

74,2% dos casos (43.034), ao passo que 25,8% (14.996) eram do sexo masculino. Do total de 

crianças, 51,2% contavam com a idade entre 1 a 5 anos. A avaliação acerca das características da 

violência sexual contra crianças e do suposto autor do fato mostrou que 62% dos casos foram 

notificados como estupro, e o abusos se repetiram em 33,7% dos casos, sendo a residência da 

criança o cenário da prática delitiva em 69,2% dos casos. Quanto a suposta autoria, em 81,6% o 

abusador era do sexo masculino e 37,0% tinham vínculo familiar com a criança vitimada. Por fim, 

o estudo concluiu que as notificações de violência sexual contra crianças se concentraram nas 

regiões Sudeste (40,4%), Sul (21,7%) e Norte (15,7%). 

Do exposto, pode-se concluir a alta prevalência da violência sexual contra crianças, 

sobretudo na modalidade de abuso sexual intrafamiliar. O local do crime é a residência das vítimas 
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na maior parte dos casos, e devido às facilidades decorrentes do convívio familiar entre vítima e 

abusador, tal violência tende a ser perpetrada mais de uma vez, prolongando-se no tempo de modo 

clandestino. 

 

2.3 A tipificação do crime de estupro de vulnerável pela norma penal 

 

O Título VI da Parte Especial do CP (BRASIL, 1940)(BRASIL, 2009) trata dos Crimes 

Contra a Dignidade Sexual e atualmente conta com os seguintes principais capítulos: dos crimes 

contra a liberdade sexual (cap. I), dos crimes sexuais contra vulneráveis (cap. II), do lenocínio e 

do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual  (cap. V)4 e, 

por fim, do ultraje público ao pudor (cap. VI). Em conseguinte, é oportuno destacar que o presente 

trabalho irá ater-se tão somente na análise do artigo 217-A do CP, o qual está inserido no capítulo 

II, que trata dos crimes sexuais contra vulneráveis. A justificativa para nos atermos ao crime de 

estupro de vulnerável é o fato de o preceito primário do aludido tipo penal apontar como sujeito 

passivo de tal delito os menores de 14 (quatorze) anos.  

A Lei 12.015, publicada em 10 de agosto de 2019 (BRASIL, 2009), alterou o Título VI 

da Parte Especial do CP e trouxe significativas mudanças, inclusive na nomenclatura do referido 

título, que passou a ser denominado de “Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual” ao invés da 

redação anterior cuja denominação era “Dos Crimes Contra os Costumes”.  

A aludida Lei inseriu o art. 217-A como tipo autônomo, vez que tipificou de forma 

exclusiva o estupro contra os vulneráveis, que outrora era tratado de forma genérica nos artigos 

213 e 214, combinados com o art. 224, todos do CP. O legislador optou por elencar, no caput do 

art. 217-A e em seu §1°, como detentores de uma vulnerabilidade alguns absolutamente 

inimputáveis, quais sejam, os menores de 14 (quatorze) anos e aqueles que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não têm o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer 

outra causa, não possa oferecer resistência.  

Atualmente, portanto, o crime de estupro de vulnerável possui tipificação autônoma no 

CP, motivo pelo qual merece destaque os elementos de tal infração, voltado para a tutela da 

 
4 O capítulo III, “do rapto”, foi revogado pela Lei 11.106 de 2005. 
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dignidade sexual dos ditos vulneráveis. Tal análise é essencial, porquanto o art. 217-A possui 

peculiaridades próprias que o distingue do estupro tipificado no art. 213, sobretudo no tocante ao 

preceito secundário do tipo, que no estupro de vulnerável prevê cominação de sanção penal mais 

gravosa àquele que incorre em suas iras.  

 

2.3.1 Elementos do crime de estupro de vulnerável 

 

 Na ceara do elemento objetivo do tipo, o preceito primário do crime de estupro de 

vulnerável, no caput do art. 217-A do CP, apresenta dois verbos reitores, o “ter” e “praticar”. Ainda, 

o crime consuma-se com a prática de quaisquer das duas modalidades de condutas comissivas 

descritas, quais sejam: “ter conjunção carnal” ou “praticar outro ato libidinoso”. 

Como bem aduz Bitencourt (BITENCOURT, 2019), a conjunção carnal e o ato 

libidinoso são espécies do gênero “atos de libidinagem”. Enquanto a conjunção carnal se refere à 

cópula vagínica e por isso, necessariamente, envolverá sujeitos do sexo feminino e masculino por 

pressupor cópula vaginal, o ato libidinoso é tido como todo ato lascivo que busca o prazer sexual, 

podendo envolver sujeitos do mesmo gênero biológico. 

Marcão e Gentil (2015), ao tratarem do tema, definem as espécies de ato de 

libidinagem: 

Conjunção carnal é a relação sexual caracterizada pela introdução do pênis na vagina, 
dispensando-se penetração completa ou ejaculação; ato libidinoso é qualquer prática 

diversa, tendente a excitar ou satisfazer a libido humana, podendo ser assim também 

entendido aquele ato, objetivamente identificável com uma prática libidinosa mas 

destinado a menosprezar ou humilhar a vítima (MARCÃO, GENTIL, 2015, p. 201). 

 

De certo, depreende-se que a margem para o que pode ser reputado ato libidinoso é 

ampla, podendo-se considerar ato libidinoso um beijo na boca, uma passada de mão de forma 

incisiva pelo corpo da vítima ou até mesmo a prática de sexo oral.  

Diferentemente do art. 213 do CP, o qual exige a violência (entendida como violência 

física) ou a grave ameaça como modus operandi, o crime de estupro de vulnerável não exige a 

presença de violência real, embora ela possa se fazer presente sem que haja deslocamento da 

adequação típica (BITENCOURT, 2019). Do mesmo modo, não é elemento do tipo descrito no art. 

217-A o ato de constranger, tal qual o é no art. 213 do CP, e “o eventual constrangimento se 

esgotada na elementar vulnerável, não vindo ao caso considerar se houve ou não um 
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constrangimento real” (MARCÃO; GENTIL, 2015, p. 59). Logo, é punível o ato de ter ou praticar 

a conjunção carnal ou o ato libidinoso com os possíveis sujeitos passivos desse delito, pouco 

importando o meio empregado para tanto. 

O crime de estupro de vulnerável é também classificado como crime comum, uma vez 

que o sujeito ativo prescinde de uma condição especial, podendo tal delito ser praticado por 

qualquer pessoal, quanto homem quanto mulher. Já no tocante ao sujeito passivo, o tipo penal exige 

a condição especial de vulnerável, isto é, as crianças e adolescentes menores de 14 anos, os 

enfermos e os deficientes mentais. Quanto a estes últimos, não basta que o sujeito passivo apresente 

uma enfermidade ou doença mental, sendo necessária a incapacidade de discernir a prática do ato 

no momento deste. Logo, além do aspecto biológico a ser caracterizado pela enfermidade ou pela 

doença mental, o §1° do art. 217-A também exige uma condição psicológica, que se faz presente 

diante da incapacidade de entendimento e de autodeterminação do sujeito passivo. Há que se 

pontuar que, em tratando-se de abuso sexual infanto-juvenil, não muito raro o sujeito ativo desse 

delito é algum membro familiar ou outro indivíduo próximo à vítima. Em caso de cometimento do 

delito por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, 

ou por aquele que assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, vigilância, proteção, há 

a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP. 

O objeto jurídico do crime de estupro de vulnerável é a proteção da dignidade sexual 

do menor de quatorze anos e do enfermo ou do deficiente mental que não tenham a capacidade 

para discernir a prática do ato sexual. Para Bitencourt (BITENCOURT, 2019), nos casos de crime 

sexual contra vulneráveis não há que se falar em proteção da liberdade sexual, uma vez que, no 

caso em comento, a vítima não dispõe do exercício de tal liberdade. Nesse sentido também 

entendem os autores Marcão e Gentil (2015), os quais asseveram: 

Tutela-se, de maneira ampla, a dignidade sexual da pessoa vulnerável e não mais a sua 

liberdade sexual, na medida em que, estando nessa condição, a vítima é considerada 

incapaz de consentir validamente com o ato de caráter sexual. Pode-se dizer que, 

especificamente, o bem tutelado é a própria vulnerabilidade, no campo sexual, das pessoas 
tidas por vítimas do delito. (MARCÃO, GENTIL, 2015, p. 193). 

 

Sendo assim, considera-se que o bem jurídico a ser resguardado é a dignidade sexual 

dos infantes, os quais não possuem, perante o Ordenamento Jurídico, uma liberdade sexual a ser 

disposta, de modo que a discussão em torno do consentimento do ofendido torna-se inócua. O 

legislador, amparado pelo critério da idade, entendeu que os menores de 14 (quatorze) anos não 
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têm o desenvolvimento, físico e mental, suficiente para se orientarem sexualmente. Com isso, a 

referida norma pretende assegurar um desenvolvimento psicológico saudável às crianças e 

adolescentes, estipulando, no preceito secundário do art. 217-A do CP, penalização mais gravosa 

àquele que incorre nas iras dessa norma incriminadora. 

Não obstante, entende-se ser o objeto material do crime de estupro de vulnerável, isto 

é, aquilo sobre o qual recai a conduta descritiva no tipo, o corpo físico e psicológico da criança 

ofendida. Ao que parece, em um primeiro momento, tratar-se de violação tão somente física, o 

estupro de vulnerável detém a capacidade de violar também a psique infantil, e tal alcance da 

violência configura-se mais gravosa por ser capaz de deixar severas marcas na vida do infanto-

juvenil, a ponto da violência sofrida na infância estender até a vida adulta.   

Podem figurar no polo ativo dessa infração tanto o homem quanto a mulher. Na 

modalidade “praticar conjunção carnal”, pressupõe-se, em regra, a ocorrência do homem no polo 

ativo, e da mulher no polo passivo por tratar-se a conjunção carnal necessariamente de uma cópula 

vagínica. Somente os sujeitos que o Código elegeu como vulneráveis no caput do art. 217-A e 

também em seu § 1°, têm o condão de ocuparem o polo passivo.   

Assim sendo, os vulneráveis aludidos pelo art. 217-A, caput, são as “pessoas menores 

de quatorze anos”. Já o §1° dispensa o critério idade, e preceitua que são vulneráveis aqueles que 

se encontrem na condição de enfermo ou deficiente mental e que “não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato”, ou aqueles indivíduos que, “por qualquer outra causa, não 

pode oferecer resistência” (BRASIL, 2009). 

Logo, um enfermo ou uma pessoa em estado de sofrimento mental, e aquele que não 

pode oferecer resistência, podem figurar o polo passivo do delito de estupro de vulnerável, ainda 

que maiores de 14 (quatorze) anos, desde que sejam incapaz de autodeterminar-se no momento do 

fato, sendo “necessário que sua falta de discernimento se refira à prática do ato lascivo e, ainda, 

que isso decorra da enfermidade ou da deficiência” (MARCÃO, GENTIL, 2015, p. 196).  

Isto posto, conclui-se que o §1° do art. 217-A do CP apresenta dois elementos 

normativos, quais sejam: necessário discernimento e impossibilidade de resistência.  Com razão, 

os vulneráveis previstos no §1° do art. 217-A do CP receberam tratamento distinto daqueles 

previstos no caput do mesmo dispositivo. Em havendo que se averiguar, no caso concreto, o juízo 

da vítima no momento da ocorrência do fato, limita aqueles que podem ser vítimas do estupro de 
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vulnerável. Caso contrário, o legislador feriria os direitos à liberdade sexual dos indivíduos 

enfermos ou que apresentam algum sofrimento mental, como se tal condição esvaziasse a liberdade 

sexual desses indivíduos. Assim, o legislador tão somente pressupõe a possibilidade de tais 

indivíduos estarem sujeitos a situações que o tornem vulneráveis, equiparando-os, a depender do 

caso concreto, aos vulneráveis descritos no caput do art. 217-A do CP. 

Importante classificação do crime de estupro de vulnerável é no tocante a possibilidade 

de se apresentar como delito transeunte, quando não deixa vestígios, o que comumente acontece 

quando há a prática de ato libidinoso; ou não transeunte, quando deixar vestígios, a exemplo da 

cópula vagínia. Na primeira hipótese, diante da ausência de vestígios, eventual exame de corpo de 

delito será inócuo para constatar a materialidade da infração. Já na segunda hipótese, o laudo do 

exame de corpo de delito atestando a existência de conjunção carnal ou de ruptura himenal é 

importante prova material a embasar eventual sentença condenatória, quando coligado às demais 

provas colacionadas aos autos e obtidas em audiência de instrução e julgamento. 

Por fim, quanto ao elemento subjetivo, destaca-se que o estupro de vulnerável é um 

crime doloso, não havendo previsão da modalidade culposa para tal delito. E como preceitua 

Bitencourt (2019), o sujeito ativo deve ter ciência da idade inferior a 14 anos da vítima, sob pena 

de tratar-se da figura do erro de tipo.  

 

2.3.2 Da presunção de violência ao conceito de presunção de vulnerabilidade 

 

A antiga redação do art. 224 do CP (BRASIL, 1940) revogada pela Lei n° 12.015/2009 

(BRASIL, 2009) dispunha que “presume-se a violência, se a vítima não é maior de catorze anos; é 

alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância; não pode, por qualquer meio, 

oferecer resistência”. Assim, quando o crime de estupro era praticado contra os indivíduos 

mencionados no aludido dispositivo. debatia-se, doutrinária e jurisprudencialmente, a hipótese de 

a presunção da violência ser absoluta ou relativa.  

Quando entendida como relativa, a presunção de violência cedia diante de algumas 

situações concretas, como por exemplo, a experiência sexual pretérita da vítima. O argumento para 

tanto baseava-se nos avanços sociais desde a promulgação do Código Penal de 1940, época na qual 

as crianças e os adolescentes tinham desenvolvimento e aquisição da maturidade de forma distinta 
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da atualidade. O entendimento pela relatividade da presunção de violência ensejava, em muitos 

casos, a absolvição do abusador, o que representava certa aberração jurídica, uma vez que a criança 

exposta à vulnerabilidade e ao relento da prostituição infantil tornava-se um alvo certo para os 

abusadores sexuais que remanesciam impunes. Já quando a violência era interpretada 

presumidamente absoluta, pouco importava análise casuística, pois a prova da conjunção carnal ou 

do ato libidinoso com o menor de 14 anos bastava para embasar a sentença condenatória.  

Por conseguinte, em meio a esse antigo debate, o Supremo Tribunal Federal (STF) já 

proferiu entendimento jurisprudencial no qual entendeu pela presunção relativa de violência ao 

julgar procedente Habeas-Corpus, como se observa: 

ESTUPRO – CONFIGURAÇÃO – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – IDADE DA VÍTIMA 

– NATUREZA. O estupro pressupõe o constrangimento de mulher à conjunção carnal, 

mediante violência ou grave ameaça – artigo 213 do Código Penal. a presunção desta 

última, por ser a vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a 

aquiescência da mulher e exsurgindo a prova dos autos a aparência, física e mental, de 

tratar-se de pessoa com idade superior aos 14 anos, impõe-se a conclusão sobre a 

ausência de configuração do tipo penal. alcance dos artigos 213 e 224, alínea “a”, do 

Código Penal. (STF - 2ª Turma – HC n° 73662-9/MG – Relator: Marco Aurélio – 

Publicação: 16/04/1996) 

 

No caso em apreço, tratava-se de Habeas Corpus que foi julgado procedente por 

maioria dos membros da 2° Turma do STF. Entendeu a Suprema Corte que se tratava de presunção 

relativa de violência, uma vez a própria vítima, que contava com somente 12 anos de idade à época, 

manifestou-se no sentido de que a relação sexual com o paciente havia sido consensual. 

A discussão acerca da presunção de violência, se absoluta ou relativa, enfraqueceu-se 

com a edição da Lei 12.015/2009 (BRASIL, 2009). Em boa hora, tal diploma normativo revogou 

o art. 224 do CP, criou o artigo 217-A e a presunção de violência deu lugar ao conceito de 

vulnerabilidade. 

Nesse sentido, e de acordo com Bitencourt (2019), o novo texto legislativo diz de uma 

“uma tentativa dissimulada de estancar a orientação jurisprudencial que ganhava corpo no Supremo 

Tribunal Federal sobre a relatividade da presunção de violência contida no dispositivo revogado 

(art. 224, CP)” (BITENCOURT, 2019, p.113). Ainda segundo o autor, a redação do art. 217-A do 

CP traz uma presunção implícita de violência, uma vez que o legislador se valeu dos mesmos 

fundamentos previstos na antiga redação, qual seja, a idade da vítima, de modo que não conferiu 
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grandes transformações ao revogar a previsão expressa de presunção de violência, o que,  na 

prática, possibilita que a presunção de vulnerabilidade possa ser considerada relativa. 

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula n° 593 (BRASIL, 

2017) e firmou o entendimento de que no estupro de vulnerável é irrelevante o consentimento da 

vítima, bem como a sua experiência sexual pretérita para a prática do ato, não havendo que se falar 

em relativização. Assim, o STJ apontou para a consolidação do entendimento da presunção de 

vulnerabilidade absoluta. 

Com esse entendimento, inaugura-se uma proteção desses indivíduos vulneráveis, 

sobretudo frente aos avanços sociais, tornando inócuo eventual consentimento da vítima, porquanto 

esta, enquanto sujeito passivo do estupro de vulnerável, não detém a capacidade de consentir. 

Na mesma linha do entendimento fixado pelo STJ, a Lei n° 13.718, de 2018 (BRASIL, 

2018), acrescentou o §5° ao artigo 217-A do CP, consolidando o entendimento de que “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.”(BRASIL, 2018). 

Nesse sentido, o novo texto consolida o entendimento de que a presunção de vulnerabilidade é 

absoluta, isto é, não admite prova em contrário ou análise casuística. Ou seja, pouco importa que a 

vítima menor de 14 anos tenha experiência sexual pretérita, ou não demonstre “resistência” à 

prática criminosa, prevalecendo o fato de que esses indivíduos não detém a capacidade de 

consentir, de modo que a prática do crime se perfaz com o  cometimento do ato libidinoso e da 

conjunção carnal.  

Superada a discussão acerca da tipificação do crime de estupro de vulnerável no 

Ordenamento Jurídico interno, cumpre passar à análise jurisprudencial acerca da valoração da 

palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Essa análise faz-se de suma importância, 

uma vez que a partir dela é que se entrará na discussão acerca da valoração da palavra da criança 

vítima do crime de estupro de vulnerável e as complexidades em torno de sua oitiva pelo Sistema 

de Justiça. 
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3 A IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO MEIO DE PROVA NO CRIME 

DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL  

 

3.1 Entendimento jurisprudencial acerca da importância da palavra da vítima nos crimes contra a 

dignidade sexual 

 

Nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência tem firmado entendimento no 

sentido de atribuir um maior valor à palavra da vítima. Deste modo, a palavra da vítima, desde que 

coerente e harmônica com os demais elementos de prova, tem sido fundamental na formação da 

convicção do julgador e na fundamentação da sentença. 

Nesse sentido, a 5ª Turma do STJ proferiu entendimento jurisprudencial apontando no 

sentido de atribuir maior valor probante à palavra da vítima, conforme se verifica abaixo: 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. 

INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. 

2. Neste caso, serviram para lastrear a condenação do paciente, além das provas 

produzidas na fase inquisitorial, o depoimento da vítima, confirmado em juízo, revelando 

a autoria e a materialidade da conduta imputada. 

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, que, normalmente, são cometidos   longe dos 

olhos de testemunhas e sem que existem evidências físicas que confirmem a sua 

ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios, 

adquire especial relevância, tendo valor probante diferenciado. 

4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva 

e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório 

produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. (STJ – 5ª 

Turma –– Habeas Corpus nº 531.431 - MS (2019/0264730-6) - Relator: Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca (1170) – Data do julgamento: 21/11/2019 – Data da publicação: DJe 

09/12/2019) 

 

De igual modo, a 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) 

proferiu entendimento no qual a prova oral produzida pela vítima possui alto valor probante nos 

crimes contra a dignidade sexual, como se observa abaixo: 

   EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO 
- PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E VEROSSÍMEL - ESPECIAL RELEVO:  

- Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação dos 

agentes que, em concurso de pessoas, mantêm conjunção carnal com menor de catorze 

anos. 
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- Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem testemunhas e sem 

deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais 

elementos dos autos, assume especial valor probante.(TJ-MG - 8ª Câmara criminal – 

APELAÇÃO CRIMINAL 1.0327.08.032644-7/001 – Relator: Des.(a) Maurício Pinto 

Ferreira – data do julgamento: 10/102019 – data da publicação: 15/10/2019) 

 

As razões para tanto dizem da própria engrenagem envolvida na prática de tais delitos. 

Devido ao sentimento de repulsa que a violência sexual gera, e também pela pretensão de sucesso 

na empreitada criminosa por parte do abusador, os delitos contra a dignidade sexual são mormente 

cometidos na clandestinidade, participando da cena delitiva apenas o autor e a vítima, Além do 

mais, tais crimes nem sempre deixam vestígios, de forma que a prova pericial torna-se inócua. 

Desse modo, o conjunto probatório, não raro, será frágil, de modo que será pelo relato da vítima 

que se obterá a prova da materialidade e a autoria delitiva. 

 

3.2 O conjunto probatório no crime de estupro de vulnerável: breves considerações acerca da prova 

testemunhal e da prova pericial 

 

Não se pode olvidar que nos crimes contra a dignidade sexual a prova testemunhal é 

de grande valia na persecução penal. Entretanto, há prevalência das testemunhas indiretas, isto é 

“aquela testemunha que nada presenciou, mas ouviu falar do fato ou depõe sobre fatos acessórios” 

(LOPES, 2020, p.756). Embora não seja impossível, é certo que dificilmente haverá testemunhas 

presenciais, ou seja, aquelas que presenciaram o evento criminoso pessoalmente. Isso porque, como 

já aduzido, tais crimes ocorrem na clandestinidade, participando da cena delitiva autor e vítima. 

Sendo assim, há prevalência das testemunhas indiretas, bastando pensar na hipótese de quando a 

vítima relata o abuso para alguém, no ambiente familiar, ou na escola. 

Ainda quando o abuso ocorre no ambiente intrafamiliar, pode acontecer alheio ao 

conhecimento dos demais familiares. Por temer a desintegração da família, a criança pode passar 

muito tempo sendo vítima do abuso sem que tenha coragem de manifestar para alguém a violência 

sofrida. Nesse contexto, a criança pode apresentar mudança de comportamento, como problemas 

de interação social, baixa autoestima, problemas de disciplina ou até mesmo queda do rendimento 

escolar como reflexos do abuso sofrido em silêncio. Contudo, tal sintomatologias nem sempre 

serão indicativas de abuso. Por outro lado, nem sempre a criança estará sob o resguardo de pais 

atentos que conseguem perceber as mudanças comportamentais dos filhos. 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10327080326447001
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Pode-se pensar, de igual modo, em casos nos quais a própria genitora é omissa em 

relação ao abuso sofrido pelo filho e cometido por seu cônjuge ou parceiro, uma vez que a 

constatação desse crime levaria a ruptura do casal parental. Ainda há que se cogitar nos casos, não 

raros na sociedade brasileira, em que essa mãe também é submetida a diversas formas de violência 

pelo próprio parceiro abusador, além da dependência econômica em relação a estes, nos casos de 

famílias vulneráveis em que o homem é o único provedor da família. Sendo assim, alguns fatores 

podem levar a testemunha mais próxima, como a genitora da criança, a omitir-se ou mesmo 

desacreditar na ocorrência do abuso. 

Sendo assim, no tocante ao abuso sexual intrafamiliar, há o complicador de que as 

testemunhas indiretas de tal delito serão os próprios integrantes do grupo familiar da vítima, a 

exemplo da genitora. Quando o abuso ocorre no meio intrafamiliar, além de vínculo parental com 

a vítima, muitas vezes as testemunhas o terão com o agressor, o que dificulta a obtenção de um 

testemunho isento de parcialidades, uma vez que envolve conflitos familiares que resulta e omissão 

de alguma das partes envolvidas. 

Nesse ponto, convém mencionar que, consoante o art. 208 do Código de Processo Penal 

(CPP) (BRASIL, 1941), alguns indivíduos são ouvidos como informantes e não prestam o 

compromisso de dizer a verdade, de modo que “por não serem compromissadas, suas declarações 

deverão ser vistas com reservas e menor credibilidade quando da valoração da prova na 

sentença”(LOPES JR., 2020, p. 755). Nesse sentido, são ouvidos como informantes as pessoas 

mencionadas no art. 206 do CPP, quais sejam, os “ascendente ou descendente, o afim em linha 

reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado [...]”, 

e também as condição de informantes as crianças e os adolescentes menores de 14 (quatorze) anos 

de idade, além dos doentes e deficientes mentais. 

Outrossim, os indivíduos mencionados no art. 206 do CPP, poderão se recursar a 

prestar depoimento, devido ao vínculo de parentesco ou de amizade próxima com o acusado, salvo 

nas hipóteses em que não for possível obter a prova do fato de outro modo, circunstâncias em que 

as pessoas mencionadas deverão depor. 

Destarte, infere-se que, embora a prova testemunhal seja importante meio probatório 

na instrução criminal, há que se pontuar que, no tocante ao crime de estupro de vulnerável 

intrafamiliar, tal valor probatório pode-se reputar enfraquecido devido às condições das 
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testemunhas, que não raro são próximas ao acusado e também da vítima, motivo pelo qual são 

inquiridas na condição de informantes em muitos casos, ou mesmo desacreditam do abuso sofrido 

em virtude das implicações da admissão desse acontecimento. Quando testemunhas, são do tipo 

indiretas, porquanto não presenciaram o fato pessoalmente, em sua grande maioria, tendo em vista 

a clandestinidade envolta em tal delito. 

Em outro giro, ainda dentro de um possível cenário do conjunto probatório no crime 

de estupro de vulnerável, tem-se que este delito pode ser classificado como sendo um crime não 

transeunte5, necessário se faz uma breve análise do Exame de Corpo de Delito (ECD), espécie de 

prova pericial exigida pelo art. 158, caput, do CPP, para a comprovação da materialidade delitiva, 

não sendo substituível sequer pela confissão do acusado. A prova testemunhal, contudo, pode suprir 

a falta do laudo do (ECD) em caso de desaparecimento dos vestígios, conforme apregoa o art. 167 

do CPP. 

O ECD o é a prova pericial exigida pelo CPP nas infrações que deixam vestígios 

materiais, com a emissão de laudo pericial. Notável distinção diz respeito às expressões “corpo de 

delito” e “exame de corpo de delito” que não são sinônimas. De acordo com Nucci (2020), o corpo 

de delito é a prova da existência do crime, motivo pelo qual o corpo de delito está presente em toda 

infração penal, vez que sempre será exigível a prova da materialidade. “Enquanto o exame de corpo 

de delito registra no laudo a existência e a realidade do delito, o corpo de delito [...] é o conjunto 

de vestígios materiais deixados pelo fato criminoso” (CROCE; JÚNIOR, 2012, p. 43). De acordo 

com o §3° do artigo 158-A do CPP, “vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, 

constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal”.  

O CPP também admite o exame de corpo de delito indireto. Nos casos em que for 

inviável a realização do laudo do ECD por peritos de maneira direta, isto é, por meio do contato 

direto do objeto a ser periciado, é cabível, de modo excepcional, o ECD indireto. Este pode ser, 

por exemplo, a ficha e laudos emitidos por hospitais que tenham de pronto atendido a vítima, ou 

até mesmo atestados médicos (NUCCI, 2020), de modo que o perito fará o laudo sem ter contato 

com o objeto a ser periciado. 

Quanto a intervenção pericial no crime de estupro, aduzem Croce e Junior: 

 
5 Nos crimes não transeuntes, a prática da infração deixa vestígios materiais. Nos crimes transeuntes, por sua vez, a 

prática da infração não deixa vestígios, a exemplo do crime de ameaça. 
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A perícia médico-legal irá comprovar a realidade da cópula vagínica, importando, se 

mulher virgem, na ruptura do hímem, ou, nos casos de complacência6 ou não na mulher 

virgem, a constatação de uma moléstia profundamente situada, de que o imputado seja 

portador e que se encontre em fase contagiante, ou de uma taxa alta de fosfatase ácida na 

secreção vaginal [...] do próprio esperma, além da barreia himenal, ou de uma gravidez 

(CROCE; JUNIOR, 2012, p. 612-613). 

 

Sendo assim, o laudo de ECD é de grande valia nos crimes sexuais que se dão mediante 

conjunção carnal. Contudo, o ECD pode apontar inconclusivo no caso de hímem complacente, ou 

pode se tornar inócuo no caso de haver tão somente ato libidinoso. Embora a violência sexual 

acarrete inúmeros danos físicos e psicossociais às vítimas, o crime de estupro de vulnerável nem 

sempre deixa vestígios, uma vez que pode ocorrer com a prática de ato libidinoso, sem que haja, 

necessariamente, conjunção carnal. O autor pode perpetrar a violência de vários modos que não a 

conjunção carnal, como o sexo oral, o beijo lascivo, a passada de mão pelos órgãos genitais da 

vítima e também a introdução de dedos em tais órgãos sem que isso implique em lesões aparentes, 

como outrora exposto. Logo, em muitos casos, o ECD será inócuo no conjunto probatório, não 

contribuindo para a prova da materialidade do delito. 

Tendo em vista as problemáticas postas, pode-se inferir que o conjunto probatório no 

crime de estupro de vulnerável pode apresentar-se frágil, o que de sobremaneira conduz a uma 

maior importância à declaração do ofendido nos crimes contra a dignidade sexual. 

Nessa toada, torna-se imprescindível analisar o modo pelo qual se perfaz a oitiva da 

criança enquanto vítima do crime de estupro de vulnerável, bem como as complexidades envoltas 

nessa tarefa que se impõe como um desafio ainda maior à produção probatória do crime em 

comento. 

 

 

 

 

 

 

 
6 De acordo com Croce e Junior (2012), os himens complacentes são aqueles cuja introdução do pênis ereto ou de 

algum outro objeto rijo não causam a ruptura dessa membrana. 
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4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA 

CRIANÇA SOB A ÓTICA INTERDISCIPLINAR 

 

Partindo-se da importância atribuída à palavra da vítima nos crimes contra a dignidade 

sexual, torna-se necessário considerar as peculiaridades dos aspectos cognitivos da criança 

enquanto indivíduo em desenvolvimento, bem como a própria engrenagem do abuso sexual 

infantil, fatores que vão influenciar diretamente na qualidade e na confiabilidade do relato obtido. 

Nessa toada, no tocante a participação de crianças em processos criminais, seja como 

vítima, seja como testemunha, faz-se imprescindível um olhar interdisciplinar sobre a questão, de 

modo a trazer à seara Jurídica estudos próprios de outras áreas do conhecimento científico como a 

Psicologia Cognitiva. Nesse sentido, bem explana Feix (2010) acerca da questão: 

A presença cada vez mais frequente de crianças nos tribunais, em virtude de casos de 

denúncias de abusos sexuais, foi um dos fatores que impulsionou a pesquisa científica 

sobre a memória das crianças nos anos de 1980 e 1990, especialmente nos Estados Unidos 

e nos países europeus. Buscando responder a questões advindas de outros campos, 

particularmente do campo jurídico, os pesquisadores têm buscado compreender o 
funcionamento da memória infantil, bem como os tipos de erros de memória aos quais as 

crianças se mostram particularmente mais suscetíveis, uma vez que a precisão das 

recordações é uma qualidade indispensável para que um relato seja considerado como uma 

evidência em contextos forenses. (FEIX, 2010, p. 180). 

 

Consoante Welter e Feix (2010), quando se fala em testemunho infantil, é primordial 

perpassar pelas vulnerabilidades envoltas na memória humana e conhecer as suas possíveis 

distorções, como a ocorrências dos fenômenos das falsas memórias e da sugestionabilidade.  

No tocante à capacidade das crianças de recordarem eventos traumáticos, alguns fatores 

são determinantes, como a idade, “a forma como a criança é questionada e o modo como é 

entrevistada, incluindo o próprio ambiente físico onde isso acontece e o número de entrevistas 

realizadas, entre outros, podem ser fatores determinantes para a qualidade de sua memória e de seu 

relato” (WELTER; FEIX, 2010, p. 159).  

Desse modo, conhecer as peculiaridades em torno da oitiva das crianças no contexto 

judicial é imprescindível para que se compreenda as potencialidades e os limites envolvidos na 

escuta dos infantes para averiguar em que medida as crianças são capazes de fornecerem relatos 

com alto valor probante.  
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4.1 Aspectos cognitivos 

 

4.1.1 As crianças e a capacidade de recordação de eventos traumáticos 

 

De acordo com Feix e Welter (2010), estudos evidenciam que as crianças muito pequenas têm 

capacidade de recordação episódica antes mesmo do aparecimento da linguagem, mediante estímulos não 

verbais. Entretanto, os autores ressaltam que “as memórias formadas em períodos precoces não permanecem 

acessíveis em períodos posteriores da infância e na vida adulta” (FEIX; WELTER, 2010, p. 161). Nesse 

sentido, basta uma indagação acerca das lembranças pessoais da primeira infância para chegar à 

conclusão de que as memórias acerca desse momento da vida são escassas, sendo difícil realocá-

las no tempo e no lugar em que se deram as experiências reais, isso quando as memórias das 

primeiras vivências não são inexistentes. 

Os autores ainda explicam que, desde os conhecimentos lecionados por Freud, tal 

fenômeno tem sido denominado de “amnésia infantil”, e atualmente pode ser explicado pela teoria 

sociolinguística. De acordo com esta, e conforme apontam Feix e Welter (2010), a amnésia infantil 

explica-se pelo fato de que o desenvolvimento da linguagem propicia uma maior interação social 

da criança, de modo que esta passa a ter a capacidade de narrar as suas vivências e compartilhá-las 

com os demais através dos relatos, o que propicia o desenvolvimento de memória autobiográfica. 

Portanto, o surgimento da linguagem, para a teoria sociolinguística, seria uma espécie de divisor 

de águas entre aquilo que será recordado e esquecido com o passar do tempo. Assim, caso uma 

criança de tenra idade tenha vivenciado um evento traumático, há a tendência de esquecimento, 

com o passar dos anos, dessas vivências anteriores ao desenvolvimento de sua linguagem. 

No tocante à capacidade de recordação de experiências traumáticas vivenciadas por 

crianças em idade pré-escolar e escolar -isto é, já posterior ao surgimento da linguagem- os autores 

Feix e Welter (2010), relatam que os estudos  naturalísticos feito com crianças que sofreram algum 

evento cuja carga emocional negativa era alta apontam que “as crianças são capazes de recordar 

acontecimentos agradáveis ou estressantes por longos períodos de tempo”(FEIX; WELTER, 2010, 

p. 164), mas que a recordação é melhor em relação aos aspectos centrais da experiência, sendo que 

os detalhes periféricos, como local, tempo e duração do evento estão mais sujeitos a distorções da 

memória. 
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Mais precisamente sobre crianças vítimas de abuso sexual ou outra forma de violência, 

os autores relataram que um estudo de campo realizado em tais circunstâncias apontou que as 

crianças têm uma boa capacidade de recordação desses eventos, mas que essa capacidade fica 

prejudicada com o transcorrer do lapso temporal entre o evento e a entrevista investigativa dele 

(FEIX; WELTER, 2010). Além disso, os autores frisam que, em se tratando de abuso sexual, as 

dificuldades em torno do relato da criança não dizem tão somente quanto aos aspectos relacionados 

à memória, mas também pelo fato de que a criança pode não ter disposição em relatar essa violência 

sofrida. 

Ponderam Feix e Welter (FEIX; WELTER, 2010) que a capacidade de recordação de 

um evento não pressupõe que o relato acerca dele será confiável e fidedigno: 

Lembrar uma quantidade de informações emocionais não é garantia de uma recordação 

com boa qualidade, isto é, recordação precisa e confiável, necessária para a descrição 
correta, por exemplo, de uma ação criminosa ou de um suspeito [...]. Para além das falhas 

naturais às quais a memória humana está sujeita, nossa capacidade de recordação pode ser 

influenciada e distorcida por fatores relativos ao contexto externo. (FEIX; WELTER, 

2010, p. 166). 

 

Nesse interim, partindo-se da premissa de que a memória está sujeita a falhas, 

decorrentes de fatores internos e externos, faz-se imprescindível perpassar por esses mecanismos 

que ocasionam distorções na memória que, consequentemente, impactam a qualidade de um 

eventual relato mesmo que a criança tenha a capacidade de recordação dele. 

Pelo exposto, depreende-se que as crianças são capazes de recordarem dos 

acontecimentos que vivenciaram no passado, porém tendem a resgatar os aspectos gerais e não os 

detalhes específicos do ocorrido. Ainda, a qualidade da memória em relação a tais eventos 

diretamente relacionada com o lapso temporal decorrido entre o evento e a sua entrevista acerca do 

fato, de modo que quanto maior o lapso temporal, maior é a propensão a perda de detalhes acerca 

do ocorrido. Todavia, a capacidade de recordação não implica, necessariamente, em precisão e 

fidedignidade das informações resgatadas, uma vez que a memória está sujeita a distorções. 

A memória é uma das competências cerebrais mais complexas da neurologia humana, 

constituindo um conjunto de habilidades por meio das quais os indivíduos conseguem captar as 

informações diversas à sua volta e armazená-las para um posterior resgate. Sem a habilidade de 

memorizar, a vida em sociedade seria inviável. É através da memória que nos recordamos das 

fisionomias, nomes, momentos especiais, datas importantes, conhecimentos adquiridos, enfim, 



30 
 

tudo aquilo que compõe a individualidade de cada ser. Sendo assim, construção da subjetividade 

humana e o estabelecimento de laços de afeto entre indivíduos pressupõe a capacidade de 

memorizar.  

Nessa esteira, o ato de prestar um depoimento depende diretamente das habilidades 

cognitivas da memória, uma vez que implica o resgate de informações pretéritas, cuja vivência real 

transmutou-se em lembranças. De acordo com Stein e Ávila (2015), no ato de testemunhar, o 

indivíduo recorre à etapa de recuperação da memória, posto que quando busca recordar-se de um 

evento passado. Uma vez que a memória humana não é perfeita e está sujeita a distorções,  

Entretanto, ainda que seja extremamente eficiente, sabe-se que a memória humana está 

sujeita a distorções, pois o seu adequado funcionamento envolve funções biológicas complexas 

desempenhadas pelo sistema nervoso. Uma das falhas mais comuns é o esquecimento, distorção 

natural e inerente ao funcionamento interno das memórias, a que todos os indivíduos estão sujeitos, 

havendo também os fenômenos das falsas memórias (FM) e sugestionabilidade. 

 

4.1.2 Falsas memórias  

 

As falsas memórias (FM), ao contrário do que intuitivamente tende-se a pensar, não 

são sinônimos de mentiras, mas sim decorrentes do funcionamento cognitivo normal do indivíduo. 

Conforme Stein, Neufeld e Brust (2010), a memória “real” e a FM possuem as mesmas bases 

cognitivas, e estas podem modificar aquelas e, consequentemente, a lembranças acerca do evento 

original. Entretanto, ressaltam os autores que a FM “diferenciam-se das verdadeiras, pelo fato de 

serem compostas, no todo ou em parte, por lembranças de informações ou eventos que não 

ocorreram na realidade.” (STEIN; NEUFELD; BRUST, 2010, p. 22).   

Nessa toada, os autores explicam que as FM podem ser classificadas como sendo 

espontânea ou sugerida, a depender da fonte da distorção, Quando a fonte for interna, proveniente 

do funcionamento normal da memória, a FM será espontânea; quando externa, a FM será sugerida. 

Em relação à FM sugerida, Stein, Neufeld e Brust (2010), detalham que são decorrentes 

de informações que foram passadas ao indivíduo após um determinado evento verídico por ele 

vivenciado, de forma deliberada ou não por outra pessoa, passando a integrar as lembranças 

primárias daquele evento pretérito, como se tivessem dele surgido e fossem reais. Sendo assim, é 
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um fenômeno inconsciente por parte daquele que absorve as informações externas, de modo que o 

indivíduo não distingue a FM daquelas que realmente decorreram do evento por ele vivenciado.  

Portanto, as FM proporcionadas por fatores externos são decorrentes de sugestões de 

informações passadas a um indivíduo, motivo pelo qual faz-se necessário uma melhor abordagem 

acerca do fenômeno as sugestionabilidade. 

 

4.1.3 O fenômeno da sugestionabilidade  

 

De acordo com Feix e Welter (2010), “a sugestionabilidade consiste na tendência de 

um indivíduo em incorporar informações distorcidas, provindas de fontes externas, de forma 

intencional ou acidental às suas recordações pessoais” (FEIX, WELTER, 2010, p. 167). À vista 

disso, partindo-se do fato de que todos os indivíduos, inclusive os adultos, estão sujeitos ao 

fenômeno da sugestionabilidade, convém observar os fatores que influenciam a sugestionabilidade 

infantil, sobretudo para indagar se seriam as crianças mais sugestionáveis. Tais apontamentos são 

de grande valia para o contexto em que crianças vítimas ou testemunhas de violência são ouvidas 

pelo Sistema de Justiça, uma vez que se pretende que tal relato seja o mais fidedigno o quanto 

possível. 

Feix e Welter (2010) ressaltam que os fatores propulsores da sugestionabilidade infantil 

estão relacionados às próprias características da criança e também a fatores externos, como a forma 

que a criança será entrevistada. Quanto aos fatores relacionados à própria criança, os autores 

explicam que, além das características próprias, relacionadas à personalidade da criança, pode-se 

apontar fatores relacionados ao desenvolvimento da criança que estão presentes, de modo geral, 

em uma determina faixa etária. 

Destarte, em relação aos fatores relacionados ao desenvolvimento infantil, Feix e 

Welter (2010) asseveram que “crianças em idade pré-escolar são mais sugestionáveis do que 

crianças mais velhas, adolescente e adultos” (FEIX; WELTER, 2010, p. 168). Todavia, os autores 

salientam que essa predileção das crianças em idade pré-escolar à sugestionabilidade não conduz 

à conclusão que todas as crianças dessa faixa etária irão sucumbir diante da falsas informações, 

ressaltando que há pesquisas que demonstram que esses indivíduos tendem a rejeitar a falsa 

informação que não guarda muita verossimilhança com o contexto por elas vivenciado. 
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Por conseguinte, informam Feix e Welter (2010), que os estudos na área da Psicologia 

do Desenvolvimento apontam que as crianças pequenas estão mais suscetíveis à sugestionabilidade 

devido a três fatores, quais sejam: 

As crianças pequenas têm dificuldade em tarefas de recordação livre quando são 

solicitadas a lembrarem um evento, sem qualquer estímulo ou pista; crianças pequenas são 

deferentes, tendendo a respeitar e se submeter às vontades dos adultos; as crianças 

possuem dificuldades em identificar a fonte da informação recordada, se foi algo que elas 

viram ou que ouviram alguém dizer, por exemplo. (FEIX; WELTER, 2010, p. 169). 

 

Quanto ao primeiro fator, os autores informam que se deve ao fato de que as crianças 

com idade entre 02 e 05 anos de idade possuem mais dificuldades em recuperar da memória os 

detalhes de um evento, de modo que o relato livre dessas crianças tendem a ser suscinto, limitando-

se às informações centrais em detrimento das periféricas. Em um contexto de entrevista forense, 

essas crianças tendem a necessitar de “pistas” para conseguirem dar uma resposta mais detalhada 

acerca de um evento vivenciado. 

No que concerne ao fator deferência, os autores esclarecem que as crianças pequenas 

tendem a enxergar o adulto como uma autoridade que detém mais conhecimento que elas. Nesse 

sentido, movidas pelo desejo de sentir-se pertencentes e aceitas por aquele grupo, essas crianças 

tendem a responder aquilo que elas acreditam que o entrevistador adulto espera delas, de modo que 

“as criança pode vir a dar uma resposta falsa simplesmente pelo desejo de se sentir ‘parte do 

grupo’”. (FEIX; WELTER, p. 176). Assim, depreende-se que no contexto em que uma criança 

presta o seu depoimento, é de suma importância que este seja colhido por um profissional 

habilitado, de modo a diminuir a incidência das perguntas sugestivas. 

Em relação ao último fator, os autores explicam que as crianças pequenas, até os 06 

anos de idade, em média- não possuem o mecanismo cognitivo de monitoramento da fonte 

completamente desenvolvido. Uma vez que tal mecanismo determina a capacidade cognitiva de 

distinguir se as lembranças de um acontecimento “são provenientes de experiências externas, ou 

seja, de acontecimentos vivenciados, ou de experiências internas, isto é, de acontecimentos 

imaginados, sonhado ou pensados.” (FEIX; WELTER, 2010, p. 171), as crianças possuem mais 

dificuldades em distinguir se as suas recordações são, de fato, decorrentes de suas vivências ou de 

informações externas que lhe passadas por alguém.  

Nesse sentido, pode-se aduzir que as crianças estão expostas ao fenômeno da 

sugestionabilidade em seus núcleos sociais, durante a convivência com os demais indivíduos que 
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podem, mesmo que de forma não deliberada, apresentar à criança informações sugestivas ao 

interrogá-las sobre determinado acontecimento. 

Acerca da incidência da sugestionabilidade durante as entrevistas forenses, Ceci, Bruck 

e Battin (2000, apud FEIX; WELTER, 2010) elencam três fatores propulsores da 

sugestionabilidade nesse contexto, quais sejam: a utilização de perguntas fechadas e sugestivas, 

bem como a repetição de perguntas e da própria entrevista; pelo clima criado no ambiente, quando 

mais intimidador, e até pela indução de estereótipos por parte do entrevistador; por fim, por meio 

do uso de determinadas técnicas mnemônicas, como o uso de bonecos. 

Ainda, Feix e Welter (2010) reiteram que “a sugestão pode ocorrer de forma indireta, 

através do “clima” emocional gerado durante a entrevista” (FEIX; WELTER, 2010, p. 174). Os 

autores usam como exemplo o clima intimidador propenso a existir em uma sala de audiência 

comum, na qual o status de desigualdade entre uma criança e os adultos ali presentes estaria 

ressaltado.  

Em relação à indução de estereótipo, mostra-se especialmente deletério uma vez que é 

transmitido uma imagem de determinada pessoa ou acontecimento à criança. Considerando que 

esta tende a ser deferente, isto é, ter o adulto como um parâmetro de conhecimento superior ao seu, 

a criança tende a responder de acordo com o que ela acha que o entrevistador espera dela. Sendo 

assim, o próprio entrevistador pode induzir estereótipos durante, de modo a influenciar a resposta 

da criança. 

Conforme asseveram Feix e Welter (2010), “o testemunho de crianças exige das 

pessoas encarregadas de conduzir a entrevista conhecimento e treinamento técnico especializado”, 

de modo que a qualidade do relato obtido perpassa, necessariamente, pelo cumprimento dessa 

exigência. 

Em síntese, a pesquisa científica na área da Psicologia Cognitiva tem demonstrado que 

as crianças são capazes de recordar de episódios traumáticos que vivenciaram, sendo que a 

qualidade de tais recordações pressupõe, entretanto, que não haja um longo lapso temporal entre a 

vivência do evento pela criança e a sua entrevista forense. Ainda, estando a memória sujeita a 

falhas, os estudos apontam que as crianças pequenas são mais susceptíveis ao fenômeno da 

sugestionabilidade, devido a fatores próprios da personalidade da criança e também a fatores gerais 



34 
 

relacionados à sua faixa etária. Ainda, a predileção da criança à sugestionabilidade também é 

determinada no contexto da entrevista forense, a depender do modo como as perguntas são feitas.  

Sendo assim, depreende-se o grau de fidedignidade e confiabilidade do relato de uma 

criança em Juízo depende do emprego do procedimento adequado para tanto. É importante a 

adoção de profissionais capacitados para conduzir o depoimento, uma vez que a qualidade das 

informações obtidas não depende tão somente da capacidade que a criança tem de relatá-lo, mas 

também de como as perguntas serão feitas, quando são feitas, e qual técnica será empregada no 

procedimento. 

 

4.2 As engrenagens do abuso sexual infantil 

 

Segundo Azambuja (2011), a violência sexual intrafamiliar apresenta complexidades 

próprias em razão das engrenagens que a envolve, o que possibilita a sua perpetuação no tempo. 

Isso porque “a violência sexual praticada contra crianças no âmbito intrafamiliar, na maioria dos 

casos, não inclui força física, valorizando o poder, a coação e a sedução do abusador com relação 

à criança” (AZAMBUJA, 2011, p. 99).  O adulto abusador, não raro, vale-se do afeto que a criança 

nutre por ele para perpetuar a violência por meio de ameaças de cunho emocional, chegando a dizer 

à criança coisas do tipo: “não conte para ninguém senão serei preso ou morrerei”.  Desse modo, 

a criança passa a temer as consequências advindas da sua revelação, isso quando tem a consciência 

do abuso ao qual está sendo submetida, visto que  a vítima infantil pode  levar tempo até perceber 

que está sendo objeto de satisfação da lascívia de outrem, pela sua própria imaturidade e ausência 

de consciência acerca do que é certo ou errado. 

Ainda segundo Azambuja (2011), é no contexto intrafamiliar da violência sexual que 

mais se percebe a síndrome do silêncio, isto é, os mecanismos que impedem a criança de revelar o 

abuso e favorece a continuidade delitiva, uma vez que a violência não é perpetrada por meio de 

força física explícita, e sim através de jogos de sedução, ameaças de cunho emocionais.  

Sendo assim, o paradoxo está instaurado, uma vez que o abusador perpetra a violência 

sem ser de forma explícita para que consiga perpetuá-la no tempo, valendo-se das facilidades 

proporcionadas pelo convívio familiar com a vítima. Outrossim, quando se trata de vítima criança, 
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o abuso sexual é ainda mais perverso, pois o agressor ainda conta com o “pacto de silêncio” 

estabelecido. Sobre essa temática, Fuks (2010) traz à baila as suas relevantes considerações: 

Como essa violência interpessoal constitui uma transgressão (menos ou mais consciente) 

das normas que regulam a função disciplinadora do adulto, este exige que a vítima seja 
“cúmplice” em um “pacto de silêncio”. A vítima tem, assim, não só restringida sua 

potência de ação e reação, mas também censurada a sua palavra, passando a viver ante a 

ubiquidade do medo: medo da coação, da revelação, de punições a partir de um possível 

descobrimento. A vítima só poderá ser resgatada desse cerceamento de sua liberdade e de 

sua autonomia à medida que consegue ir recuperando o poder de sua própria palavra, 

tornando pública a violência privada que tem sido submetida. (FUKS, 2010, p. 138-139) 

 

Nessa toada, depreende-se que o modus operandi do crime de estupro de vulnerável, 

sobretudo intrafamiliar, pode soar sutil para um adulto, uma vez que não há violação explícita ao 

corpo da criança, mas é, sem dúvidas, altamente deletério para a vítima, principalmente quanto a 

aspectos psicofisiológicos. O agressor vale-se de jogos mentais, objetivando aliciar a criança e 

fazê-la pensar que aquela situação é normal. Ainda, e segundo Iencarelli (2019), criança vivencia 

sentimentos contraditórios, pois o corpo humano possui uma sexualidade intrínseca, mesmo em se 

tratando de uma criança em desenvolvimento,  e quando é estimulado esse corpo vivencia 

sensações físicas de prazer para a qual a psique infantil ainda não está apta a processar, visto que 

ainda não possui um arcabouço mental para tanto. A autora ressalta que, em se tratando de uma 

sexualidade puramente infantil, para manter-se dentro dos níveis daquilo que é suportado pelo 

psiquismo da criança deve permanecer na esfera do fantasioso. Quando isso não ocorre, no entanto, 

e a criança é submetida a situações de violência sexual, o abusador consegue fazer com que ela se 

sinta partícipe do evento abusivo, o que acarreta intenso sentimento de culpa e vergonha, como 

bem aborda Dias (2008): 

O abusador faz uso de sua autoridade sobre a criança, bem como do respeito, amor, 

carinho, admiração que ela tem por ele. Começa o ciclo da sedução incestuosa por um 

poderoso processo de aliciamento [...] A vítima não experimenta a atividade sexual como 

abusiva [...] Assim, é difícil uma criança dizer não, até porque não tem consciência de que 

se trata de um comportamento indevido, que aqueles gestos não são carinhos, mas carícias 

[...]. Como a vítima é submetida a estímulos desde muito cedo e com muita frequência 

[...] Não se pode falar em prazer, mas em excitação, pois se trata de reação fruto de 

estimulação mecânica. Aliás, este é um argumento utilizado pelo abusador para convencê-

la de que ela quis o abuso. Isso a faz experimentar a vergonha e culpa. Sente que foi traída 
não só pelo seu genitor, mas também pelo seu próprio corpo. Tudo isso gera muita 

confusão, e as sequelas psicológicas são mais perversas. Depois, passa o abusador à 

chantagem: que ele será preso; a mão jamais vai entender; a família vai se desestruturar e 

passar por necessidade. Diz o abusador que a grande culpada foi ela, pois gostou das 

carícias dele. Assim, a vítima fica com uma percepção distorcida dos fartos. (DIAS, 2008, 

p. 24). 
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Nessa esteira, a Azambuja (2011) ressalta que o silêncio da vítima é intensificado não 

apenas por fatores externos, como o temor do descrédito dos demais familiares, as possíveis 

represálias contra ela e contra o próprio abusador – por quem a criança, de modo ambivalente, nutre 

algum afeto-, mas também por fatores internos, como a culpa.  A criança é levada, em muitos casos, 

a sentir-se culpada pelo próprio abuso que sofreu. A autora ainda assevera que a culpa sentida pelo 

infante se deve ao senso distorcido de responsabilidade que ele tem sobre a circunstância, uma vez 

que o abusar faz com que a vítima passe a acreditar que foi ela foi partícipe do ato, e que as 

consequências deste também serão da responsabilidade dela. 

Por conseguinte, considerando a breve engrenagem do abuso sexual infantil e o modo 

pelo qual a vítima vivencia tais situações, não é forçoso concluir que a criança enfrentará desafios 

não só para revelar tal experiência abusiva, mas também no momento de prestar o seu depoimento 

em prol da persecução penal. Não se pode olvidar, portanto, que os desafios envoltos da apuração 

da materialidade e da autoria delitiva dos crimes contra a dignidade sexual são ainda maiores 

quando se trata do estupro de vulnerável praticado contra crianças no ambiente familiar. Nesse 

sentido, Castro (2017) aponta as dificuldades das crianças em verbalizarem a violência sofrida: 

O traumático esbarra no limite das palavras, pois se assemelha a situação primitiva, 

originária, em que o aparelho psíquico não tem recursos maduros para lidar com a pulsão. 

Como, pois, uma criança fará para comunicar o traumático da situação de abuso sexual 

que viveu, sendo que até os adultos encontram as maiores dificuldades em dizer? (Castro, 
2017, p. 120-121). 

 

Nesse interim, não respeitar os próprios limites da criança e forçá-la às declarações 

acerca da violência sexual vivida equivale a submetê-la a outra violência tão traumática quanto a 

primária, em razão tão somente da persecução penal. Sendo assim, nos crimes contra a dignidade 

sexual cuja palavra da vítima constitui importante meio de prova, sobretudo no crime de estupro 

de vulnerável no qual figura como sujeito passivo a criança, não se pode olvidar que os desafios à 

produção probatória já nascem com a própria engrenagem da violência, a qual infringirá um trauma 

sobre o qual penderá elaboração. Esta, por sua vez, muitas vezes não ocorre ao tempo da declaração 

da criança em juízo, de modo que o seu depoimento encontrará desafios impostos pela própria 

engrenagem do abuso sexual. 

 

 

 

 



37 
 

5 O DEPOIMENTO ESPECIAL DA CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

 

O CPP (BRASIL, 1941) não dispõe de regramento próprio acerca da oitiva da criança 

e do adolescente vítimas ou testemunhas em processo criminal. Sabe-se que a criança, detentora de 

peculiaridades próprias, não deve ter o mesmo tratamento conferido ao ofendido adulto. Não seria 

aceitável, por exemplo, que a criança fosse obrigada a prestar as suas declarações em juízo e não 

tivesse direito ao silêncio, ficando submetida à eventual condução coercitiva. 

 Destarte, a oitiva da criança em juízo é um direito concedido a esses indivíduos de 

relatarem as violações por eles sofridas, não podendo configurar uma obrigação. Em que pese o 

depoimento da criança, enquanto ofendida em processo criminal, constitua um meio de prova, 

deve-se buscar, primordialmente, evitar danos decorrentes da vitimização secundária, ficando os 

objetivos da persecução penal em segundo plano.  Nessa toada, é inaceitável que a criança seja 

submetida a inúmeras entrevistas, bem como inaceitável que lhe seja atribuído tratamento 

inadequado, que desconsidere as suas peculiaridades e as suas fragilidades. Nesse diapasão, para 

Bitencourt (2019), a violência sexual cometida pelo autor do fato consiste em uma vitimização 

primária, ao passo que a vitimização secundária é praticada pelo próprio Sistema de Justiça quando 

este não confere o tratamento adequado à vítima. Nesse interim, melhor preleciona o autor: 

[...] no âmbito procedimental-investigatório constata-se outro tipo de vitimização, em que 

a violência é causada pelo próprio sistema de justiça penal que viola outros direitos, 

vitimizando novamente a criança ou o adolescente. Essa revitimização denomina-se 

vitimização secundária, que outra coisa não é senão a violência institucional do sistema 

processual penal, fazendo das vítimas infanto-juvenis novas vítimas, agora do estigma 

procedimental-investigatório. (BITENCOURT, 2019, p. 107). 

 

O célebre doutrinar defende que a oitiva da criança deve ser orientada por regramentos 

e parâmetros próprios, distintos daqueles destinados ao adulto, uma vez que a vulnerabilidade da 

criança e do adolescente exige que seja dado trato  distintivo a esses indivíduos, sendo 

imprescindível para tanto a integração de outros profissionais, como os psicólogos, ao processo 

penal. Por fim, o autor ainda apregoa que a busca desenfreada pela verdade real não pode levar o 

sistema de justiça a ferir os direitos dos infantes, submetendo-os a uma agressão institucionalizada, 

tão somente em função do poder de punir do Estado. 

 Após um longo caminho entre surgimento e o desenvolvimento da escuta humanizada 

na praxe forense, que se deu sobretudo a partir de iniciativas institucionais, foi promulgada, em 04 



38 
 

de abril de 2017, a Lei 13.431 (BRASIL, 2017), ou Lei da Escuta Protegida (LEP). Esse diploma 

normativo estabeleceu as diretrizes e os parâmetros da escuta dos infanto-juvenis em processo 

judicial, preenchendo um vácuo normativo outrora existente em virtude da ausência de 

regulamentação dessa temática pelo CPP (BRASIL, 1941).  

De certo, a referida Lei surgiu para incrementar a proteção outrora aventada pelo art. 

227 da CR/88 (BRASIL, 1988), bem como as disposições do ECA (BRASIL, 1990), ao buscar 

uma harmonia entre a rede de proteção e a justiça criminal. Buscou resolver, sobretudo, a 

problemática da vitimização secundária dos infanto-juvenis provocada pelo sistema de justiça, ao 

normatizar regras e parâmetros de escuta em que a criança e do adolescente tenham a sua dignidade 

resguardada. 

 

5.1 O surgimento da escuta humanizada dos infanto-juvenis no Brasil: breves considerações 

acerca do projeto “Depoimento Sem Dano” 

 

O surgimento da escuta humanizada da criança e do adolescente, no Brasil, deu-se 

através das iniciativas institucionais. Os operadores do Direito depararam-se com as deficiências 

do Sistema Jurídico no tocante ao tratamento atribuído aos infanto-juvenis participantes de 

processo judicial. Além da violência primária a que esses sujeitos haviam sido submetidos, 

deparavam-se, já na porta de entrada do sistema judiciário, com a revitimização decorrente da 

incapacidade dos profissionais ali presentes para lidarem com as complexas questões que envolvem 

a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. O tratamento especial que a peculiar 

condição de pessoa em desenvolvimento requer estava aquém do necessário, quando não se fazia 

completamente ausente, uma vez que a realidade do sistema de justiça era de completa 

incapacidade técnica, falta de profissionais habilitados e também de ambientes físicos adequados.  

Consoante Cesar (2014), a manifestação da criança em juízo acerca daquilo que lhe 

vitimou consiste em um direito, o qual, para ser efetivo, exige que o sistema de justiça proporcione 

uma escuta adequada e condizente com o status de indivíduo em desenvolvimento da criança e do 

adolescente. Para o autor, proporcionar a escuta adequada à criança é também ampará-la em seu 

estado de sofrimento recém revelado de forma mais humana. 
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Sobre as práticas tradicionais de inquirição, quando a escuta protegida da criança ainda 

não havia sido regulamentada, Cesar (2014) afirma que não havia, no sistema judicial penal, um 

regramento próprio para a inquirição da criança, e esta prestava o seu depoimento na sala de 

audiência formal, tal qual um adulto o faz, de modo que lhe eram feitas perguntas diretas que 

exigiam respostas igualmente diretas, sem o intermédio de um profissional capacitado para lidar 

com as complexidades que a escuta de crianças ou adolescentes em situação de violência sexual 

implicava. As salas tradicionais de audiência não são acolhedoras e propiciam uma atmosfera 

intimidadora que, de acordo com o autor, “além de criar um constrangimento absurdo para uma 

pessoa em desenvolvimento, cria obstáculos quase que intransponíveis para que a prova judicial 

seja produzida de forma satisfatória” (CESAR, 2014, p. 265).  

Nessa toada, surgiu o projeto Depoimento Sem Dano (DSD), a partir de uma 

experiência vanguardista empregada no 2° Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, no 

Rio Grande do Sul, ainda no ano de 2003. O idealizador do projeto foi o juiz José Antônio Daltoé 

Cezar, a partir da constatação de que apuração da violência infanto-juvenil pelo sistema de justiça 

exigia, necessariamente, um trato interdisciplinar, em virtude da necessidade de trazer à baila a 

contribuição de profissionais oriundos de outras áreas do conhecimento científico, como da 

Psicologia. Inicialmente restrito à 2° Vara da Infância e da Juventude da capital do Estado do Rio 

Grande do Sul, o projeto foi institucionalizado no de 2014, a partir de um impulso do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul no aperfeiçoamento da empreitada. 

Consoante Cezar (2007), os principais objetivos do projeto em seu nascedouro foram 

os seguintes: 

Redução do dano durante a produção de provas em processos judiciais, nos quais a criança 

e adolescente é vítima ou testemunha; a garantia dos direitos da criança e do adolescente, 

proteção e prevenção de seus direitos, quando, ao ser ouvida em Juízo, sua palavra seja 

valorizada, bem como a sua inquirição respeite sua condição de pessoa em 

desenvolvimento; melhoria da produção da prova produzida. (CEZAR, 2007, p. 62).  

 

No tocante às vítimas de violência sexual, ainda assevera o autor (CEZAR, 2007), que 

observava-se um grande número de casos em que as ações eram julgadas improcedentes devido à 

insuficiência probatória, uma vez que a entrevista da criança não era bem conduzida, seja no âmbito 

das investigações, seja durante a instrução criminal. Dessa forma, o DSD buscou sobretudo 
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viabilizar o exercício do direito da criança em ser ouvida em juízo ao criar condições de uma escuta 

humanizada para tanto. 

Em sua execução propriamente dita, o DSD consistia na oitiva da criança e do 

adolescente em sala apartada à de audiência, local em que suas declarações eram colhidas por 

intermédio de profissional habilitado, um psicólogo ou assistente social. O depoimento da criança 

era transmitido à sala de audiência por meio de tecnologia audiovisual, de modo que as demais 

partes do processo participassem do ato, ficando resguardado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa do acusado. Posteriormente, o depoimento registrado por equipamento audiovisual era 

degravado e juntado aos autos.  

À experiência do DSD, surgiram outros instrumentos com vistas a regulamentar a 

escuta humanizada. Destaca-se a Recomendação n° 33, expedida pelo Conselho Nacional Justiça 

(CNJ) (BRASIL, 2010), a qual alargou caminhos para a regulamentação da oitiva da criança em 

âmbito judicial. Além de atribuir uma nova nomenclatura ao DSD, o qual passou a ser intitulado 

de Depoimento Especial (DE), a referida Recomendação orientou a adoção da escuta humanizada 

pelos Tribunais nacionais. 

Com a Lei 13.431/2017, positivou-se a técnica do DE no Ordenamento Jurídico, 

passando a ser obrigatória a observância de parâmetros e diretrizes próprias durante a colheita do 

depoimento dos infanto-juvenis.  

 

5.2 Aspectos do sistema de garantias estabelecido pela Lei 13.431/2017: a normatização da 

escuta protegida 

 

A Lei 13. 431/2017 (LEP) (BRASIL, 2017) estabeleceu o sistema de garantia de 

direitos do infanto-juvenis, a partir do reconhecimento de que esses indivíduos gozam dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, devendo-lhes ser assegurado uma proteção integral, de 

forma integrada pelo Estado, família e sociedade. Assim, a LEP objetiva, essencialmente, viabilizar 

a participação de crianças e adolescentes participantes de processo judicial e, consequentemente, o 

exercício do direito em manifestar-se em juízo, uma vez que adequar o ambiente judicial às 

necessidades e peculiaridades próprias desses indivíduos, evitando-se a revitimização. 
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5.2.1 Destinatários 

 

A LEP tem como foco a proteção das crianças e os adolescentes vítimas ou testemunhas 

de violência, sendo esses os destinatários desse diploma normativo. A sua aplicação, contudo, é 

facultativa para aqueles indivíduos entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade.  

 

5.2.2 A definição de violência para fins de aplicação da LEP 

 

O diploma traz em seu bojo a definição de violência, galgando ao gênero violência 

quatro espécies, quais sejam: a violência física, psicológica, sexual e institucional. 

A definição de violência psicológica dada pela LEP é ampla, conforme se vê em seu 

art. 4°, inciso II (BRASIL, 2017) abrangendo qualquer conduta depreciatória, discriminativa, ou 

desrespeitosa em relação aos destinatários, sobretudo quando se dá mediante ameaça, 

constrangimento, manipulação, agressão verbal e tudo o mais que passa comprometer o 

desenvolvimento psicossocial e emocional das vítimas. O conceito de violência psicológica ainda 

abarca o ato de alienação parental, bem como qualquer conduta que exponha a criança, direta ou 

indiretamente, a crime violento contra integrante de sua família ou da rede de apoio, em especial 

de que seja testemunha. 

No tocante à violência sexual, o inciso III do art. 4° da LEP (BRASIL, 2017) distingue 

três modalidades: o abuso sexual, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. A diferença crucial 

entre as duas primeiras é que a exploração sexual pressupõe uma comercialização, sendo definido 

pela LEP como sendo “o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de 

remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, 

apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico.” (BRASIL, 2017). 

O abuso sexual, por sua vez, é entendido “como toda ação que se utiliza da criança ou do 

adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo 

presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiros”. (BRASIL, 

2017). 

De posse de tais conceitos, depreende-se que, a despeito da exploração e do tráfico de 

pessoas, o abuso sexual é a espécie de violência cuja cometimento comumente se verifica no 
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ambiente familiar. Além disso, a descrição de sua prática é a que mais se adequa ao preceito 

primário do art. 217-A, do CP (BRASIL, 1940), o qual traz consigo os verbos reitores “mediante 

conjunção carnal” ou a “prática de ato libidinoso”. 

Por fim, LEP traz consigo a definição de violência institucional, limitando-se a definir, 

em seu inciso IV do art. 4°, como sendo “entendida como a prática, por instituição pública ou 

conveniada, inclusive quando gerar revitimização” (BRASIL, 2017). Em que pese a conceituação 

rasa do que seria violência institucional, a menção a essa modalidade de violência é consentânea 

com o objetivo maior da LEP de impedir a revitimização dos infantes perante o sistema de justiça. 

 

5.2.3 As duas espécies de escuta dos infanto-juvenis regulamentadas pela Lei da Escuta Protegida 

 

De acordo com o art. 5°, inciso VI da LEP, dentre os direitos e garantias assegurados à 

criança e ao adolescente, estão o direito de “ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim 

como permanecer em silêncio” (BRASIL, 2017). Nesse sentido, a oitiva da criança perante o 

sistema de justiça consiste, primordialmente, em um direito de relatar acerca do que lhes viola, não 

constituindo em obrigação, de modo que a criança pode legitimamente recursar-se a falar, tanto em 

sede de procedimento investigatório, tanto em Juízo.  

Nessa toada, importa distinguir a escuta especializada e o depoimento especial. Prevista 

do art. 7° da LEP (BRASIL, 2017). Ambas as formas de escuta, entretanto, devem ocorrer em 

“local apropriado e acolhedor, com infraestrutura que garantam a privacidade” (BRASIL, 2017) 

dos depoentes, conforme dispõe o art. 10 da LEP. 

A escuta especializada é a entrevista realizada pelos integrantes da rede de proteção, 

tendo como finalidade limitada a averiguação inicial da situação de violência vivenciada pelos 

infanto-juvenis.  

Desse modo, trata-se de entrevista inicial, feita pelos órgãos componentes da rede de 

proteção, como as delegacias de polícia, com o objetivo de proceder a uma apuração inicial sobre 

os fatos e circunstâncias da violência, para embasar o posterior direcionamento às autoridades 

judiciárias. 

Na capital mineira, o Hospital Municipal Odilon Benhrens é referência em atendimento 

inicial às vítimas de violência sexual, sendo realizada uma triagem por profissional habilitado, 
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geralmente psicólogos ou assistentes sociais, havendo uma escuta da vítima no momento do 

atendimento. Assim, enquanto componente da rede de proteção, a escuta da criança e do 

adolescente com suspeita de violação sexual a ser realizada pelos profissionais dessa instituição 

deve observar o rol de direitos e garantias inseridos no art. 5° da LEP, bem como o art. 10° do 

aludido diploma, o qual determina que tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial 

serão realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam 

a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência” (BRASIL, 2017).  

O DE propriamente dito, aventado pelo art. 8° do diploma em comento, é definido 

como sendo “o procedimento de oitiva de crianças ou adolescentes vítima ou testemunha de 

violência perante a autoridade policial ou judiciária” (BRASIL, 2017). Trata-se, portanto, de oitiva 

estruturada, com a finalidade de produção de prova, a ser realizado pela autoridade policial ou 

judiciária. Nesse sentido, depreende-se que a LEP determina a realização do depoimento especial 

tanto em sede de investigação quando em instrução criminal. O objetivo principal, ainda, é que o 

DE seja colhido, de preferência, uma única vez e o mais próximo possível da notificação de suspeita 

de abuso, de modo a evitar a vitimização secundária.  

A despeito da determinação de que o DE pode ser colhido perante a autoridade policial 

em fase de investigação policial, há que se frisar que a colheita do DE nos moldes nos quais ele é 

regulamentado – em respeito às exigências técnicas - é feita nos Tribunais ou nas Varas Criminais 

ou Varas especializadas em crimes contra criança e adolescente, pois são nesses locais que há a 

estrutura adequada para a colheita do DE. Este acontece em ambiente físico acolhedor, e deve ser 

colhido por profissional capacitado -psicólogo ou assistente social-, além de ter que ser gravado 

em áudio em vídeo para que a criança não tenha que prestar nova declaração no futuro. Logo, não 

é forçoso concluir que as delegacias de polícia ainda não dispõem de estrutura para tanto. 

Ainda, sabe-se que, no processo penal, a fase de investigação é predominantemente 

inquisitorial, uma vez que não tem a exigência do respeito ao contraditório e da ampla defesa. Tais 

princípios compõe o sistema acusatório democrático, e são reitores do devido processo legal. 

Encontrados no art. 5°, LV da CR/88 (BRASIL, 1988), o princípio do contraditório pode ser 

entendido em dois níveis, uma vez que dispõe sobre o direito à informação e à participação das 

partes, acusação e defesa, no processo. Assim, as partes devem ser informadas sobre todo o 

conteúdo do processo, sobretudo os atos praticados pela outra parte; rem relação à participação, 
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deve ser dado às partes a oportunidade de produzir provas, de modo a garantir uma igualdade de 

atuação entre as partes no processo. Sendo assim, não basta a informação e a participação, sendo 

imprescindível que aconteça de modo igualitário entre as partes, acusação e defesa. 

Também é assegurado aos litigantes o direito à ampla defesa, a qual abrange o direito 

à defesa técnica, isto é, o direito irrenunciável a uma defesa feita por profissional habilitado; o 

direito de audiência, consistente no direito de ser interrogado durante a instrução processual, 

consubstanciado também no direito de estar presente em audiência.  Tal direito, contudo, é 

renunciável, uma vez que o interrogatório do réu deve ser encarado como meio de defesa, e não 

meio de prova. Assim, o princípio do contraditório se completa na ampla defesa, a qual estipula 

que, além da informação e da participação a que as partes têm direito no processo, tal atuação deve 

ser efetiva e realmente contribuir para uma atuação ativa das partes no processo criminal.  

Em suma, “o contraditório e a ampla defesa constituem a base da estrutura do devido 

processo legal, em que, ao lado do princípio da inocência, autorizam a afirmação no sentido de ser 

o processo penal um instrumento de garantia do indivíduo diante do Estado” (PACELLI, 2020, p. 

419). Sendo assim, tais princípios reitores do processo penal democrático, sob a ótica da atividade 

probatória, postulam, em linha gerais, que as partes, em condição de igualdade, devem participar 

da produção da prova, valendo-se dos meios de prova legais permitidos, de modo que caberá ao 

juiz valorar as provas angariadas na instrução processual e que formam um conjunto probatório. 

Nesse interim, ainda que o DE fosse realizado sem sede de procedimento investigativo, 

sem a devida observância do contraditório, a declaração obtida não seria outra coisa senão 

elementos informativos, uma vez que inviável a sua utilização para embasar a futura sentença 

criminal ante a necessidade de prova judicial. 

Nesse ponto, pertinente se faz a distinção entre elementos informativos e prova. Esta é 

tudo aquilo que se produz sob o crivo do contraditório e, portanto, em sede de instrução processual. 

Já os elementos informativos são aqueles colhidos sem o amparo do contraditório, isto é, sem que 

as partes tenham sobre eles se manifestado, como por exemplo, aqueles colhidos em sede de 

inquérito policial. 

Da leitura do art. 155, caput, do CPP, o qual afirma que “o juiz formará a sua convicção 

pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 

decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as 
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provas cautelares, não repetíveis e antecipadas” (BRASIL, 1941), depreende-se que a regra geral 

preconiza que o juiz não pode formar o seu juízo de convicção e fundamentar a sentença 

considerando, exclusivamente os elementos informativos, salvo se for o caso de provas cautelares, 

provas não repetíveis7 e provas antecipadas. Tais provas podem ser produzidas sem o crivo do 

contraditório e ainda assim serem utilizadas para fundamentarem a sentença, de forma exclusiva.  

A outro giro, parece que, antevendo essa problemática, o legislador da LEP determinou, 

em seu art. 11, §1°, “que o depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova 

quando a criança ou o adolescente tiver menos de 07 (sete) anos e em caso de violência sexual” 

(BRASIL, 2017). Ademais, o §2° do mesmo dispositivo anuncia que não será permitido novo DE, 

salvo se as circunstâncias excepcionais exigirem e, ainda, ante a concordância da vítima ou de seu 

representante legal. 

Sendo assim, para que a LEP atinja o seu objetivo de que a criança seja ouvida uma 

única vez, o mais próximo possível após a revelação da violência sofrida e, ainda, que tal escuta se 

dê sob o crivo do contraditório, a colheita do DE deve acontecer antes do início da instrução 

criminal, através da produção antecipada de prova. Desse modo, fazendo-se imprescindível que a 

oitiva da criança vítima de violência sexual seja realizada sob o rito cautelar de antecipação de 

prova, caso contrário a LEP não atingirá o seu objetivo último, qual seja, o de  evitar a revitimização 

causada pelas inúmeras escutas da criança pelo sistema de justiça, uma vez que a vítima teria que 

ser novamente ouvida  durante a instrução criminal. 

 Assim, por mais célere que possa vir a ser o andamento processual, sabe-se que a 

passagem do tempo é fator determinante para o bom funcionamento da memória, o qual está 

intrinsecamente ligado a obtenção de um relato fidedigno. Nesse sentido, enquanto a vítima espera 

a instrução criminal, a sua memória estará sujeita a eventuais distorções causadas por diversos 

fatores, dentre eles a sugestionabilidade. Basta cogitar que, após a notificação de suspeita de abuso 

sexual, e até mesmo da sua oitiva em sede de procedimento inquisitorial, a vítima passa a ter contato 

com pessoas que a questionam acerca do ocorrido, o que pode favorecer a incidência do fenômeno 

da sugestionabilidade infantil. A colheita do DE, contudo, aconteceria em momento posterior, 

 
7 São aquelas provas que, por sua natureza, não poderiam ser produzidas em inquérito policial e posteriormente em 

juízo, sob pena de perecimento de seu objeto, como é o caso do Exame de Corpo de Delito, espécie de prova pericial 

destinada a materialidade delitiva. 
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durante a instrução criminal, após o transcurso de um lapso temporal maior, favorecendo o 

surgimento de interferências no relato da criança em juízo. 

 

5.3 A colheita do depoimento especial por meio do rito cautelar de antecipação de prova 

 

À vista do exposto no tópico anterior, o rito cautelar de antecipação de prova torna-se 

o meio hábil para possibilitar que a declaração da vítima, colhida antes mesmo da instrução 

processual, possa ser utilizada durante a instrução criminal para compor o conjunto probatório apto 

a gerar o livre convencimento motivado do magistrado e, consequentemente, fundamentar eventual 

sentença, mesmo que tais declarações sejam prestadas no momento processual destinado às 

investigações policiais. 

No tocante à função basilar do incidente da produção antecipada de prova, preleciona 

Lopes Jr. (2020): 

O incidente de produção antecipada da prova é uma forma de jurisdicionalizar a atividade 

probatória no curso do inquérito, através da prática do ato ante uma autoridade 

jurisdicional (o juiz das garantias) e com plena observância do contraditório e do direito 

de defesa [...]. Excepcionalmente, frente ao risco de perecimento e o grave prejuízo que 

significa a perda irreparável de algum dos elementos recolhidos no inquérito policial, o 

processo penal instrumentaliza uma forma de colher antecipadamente essa prova, através 

de um incidente: produção antecipada de prova. Significa que aquele elemento que 

normalmente seria produzido como mero ato de investigação e posteriormente repetido 

em juízo para ter valor de prova poderá ser realizado uma só vez, na fase pré-processual, 

e com tais requisitos formais que lhe permitam ter o status de ato de prova; é dizer, 
valorável na sentença ainda que não colhido na fase processual.(LOPES JR., 2020, p. 284). 

 

A LEP permite que o depoimento especial seja colhido sob o rito cautelar de 

antecipação de prova nas hipóteses em que a criança tiver menos de 07 (sete) anos de idade, ou em 

caso de violência sexual. Note-se que as hipóteses são independentes, de modo que a violência 

sexual sofrida justifica a antecipação da prova mesmo que a criança tenha idade superior a 07 (sete) 

anos. 

A despeito desses requisitos anunciados pela LEP, deve-se observar os requisitos 

genéricos dispostos pelo CPP no art. 156, inciso I, o qual dispõe que “a alegação da prova 

incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada 

a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a 

necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.” (BRASIL, 1941). Sendo assim, os 
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requisitos para a produção antecipada de prova elencados pelo CPP são: urgência, relevância, e 

que seja observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.  

Para a aplicação da medida cautelar, os requisitos gerais dispostos pelo CPP, não se 

pode olvidar, devem ser interpretado à luz do sistema de garantias estabelecido pela LEP, a qual 

pretende que a oitiva da criança se dê uma única vez, sempre que possível, de modo a evitar a 

vitimização secundária, bem como a partir da consideração da gravidade de cada caso concreto, 

sobretudo quando envolver criança vítima de violência sexual intrafamiliar. 

Malgrado não seja o foco da presente pesquisa, cumpre apontar a problemática 

envolvida na parte final do art. 156, caput, do CPP. Defende Pacelli (2020) que se trata de 

disposição inconstitucional, porquanto atribui ao juiz uma grande iniciativa probatória que deveria 

ficar a cargo das partes. Essa capacidade probatória atribuída ao magistrado faz com que a 

sistemática processual ganhe contornos inquisitoriais, porquanto o juiz traz para si a gestão 

probatória que compete às partes. 

Sabe-se que em um sistema acusatório que se pretende democrático, a gestão probatória 

deve ficar a cargo das partes, uma vez que é inadmissível que o juiz detenha para si as funções de 

acusar e julgar, tal qual o faz em sistemas dito inquisitoriais. É imperioso frisar que com a 

sistemática acusatória inaugurada pela CR/88 (BRAISL, 1988), a busca pela verdade real no 

processo penal se esbarra nos limites impostos aos poderes de instrução do juiz. De modo que, em 

respeito ao devido processo legal, não há que se legitimar a ampla capacidade probatória do 

magistrado, pois sabe-se que no sistema acusatório há a separação das funções de acusar e julgar, 

as quais passam a ser reservadas a órgãos distintos.  

Nesse sentido, compete ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública 

incondicionada, conforme postulado do art. 129, inciso I da CR/88 (BRASIL, 1988), o ajuizamento 

da produção antecipada de prova, não sendo admissível que o seja ordenado de ofício pelo juiz, 

devendo este apenas apreciar o requerimento do Parquet. 

A outro giro, o processo penal não disciplina, de forma pormenorizada, o rito cautelar 

da produção antecipada de prova. Diferentemente do que preleciona Lopes Jr. (2020), para quem 

a aplicação analógica da regulamentação do rito cautelar de prova pelo CPC ao processo penal 

deve ser vista com cautela sob pena de subverter as disposições próprias do CPP, acreditamos ser 
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válida a aplicação analógica do art. 381 e seguintes do CPC (BRASIL, 2015), o qual melhor 

disciplina o rito a ser seguido. 

Sem a pretensão de esgotar o instituto da produção antecipada de prova disciplinado 

pelo CPC, é conveniente apontar que o diálogo entre os dois diplomas processuais estaria 

legitimado pelo art. 3° do CPP, o qual dispõe que “a lei processual penal admitirá interpretação 

extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito.” 

(BRAISL, 1941).  

Sendo assim, ficará a cargo do Ministério Público o requerimento da produção 

antecipada de prova, nos moldes do art. 11 da LEP (BRASIL, 2017) e também do art. 381 e 

seguintes do CPC (BRASIL, 2015), demonstrando-se o fumus bonis juris e o periculum in mora. 

Caberá ao juiz a análise do pedido formulado pelo Parquet e, em caso de concessão, designar 

audiência e determinar expedição de mandado de intimação para a vítima, além de citar o acusado 

para comparecer à audiência devidamente representado por seu advogado, em respeito ao 

contraditório e a ampla defesa.  

Após a produção do feito, entende-se que não compete ao magistrado uma análise de 

mérito da prova produzida antecipadamente. Deve, contudo, garantir a observância dos requisitos 

formais indispensáveis à validade do feito. Por fim, competirá ao juiz homologar a prova, e 

extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (BRASIL, 2015), 

de modo que proferirá sentença.  

 

5.4 Procedimento de colheita do depoimento especial 

 

Pretende a LEP proporcionar uma escuta humanizada aos infanto-juvenis participantes 

em processo judicial, em especial o criminal, motivo pelo qual o procedimento de colheita do DE 

segue um rito próprio, adequado às condições de pessoa em desenvolvimento dos infantes. Nesse 

sentido, o DE deve acontecer em ambiente reservado e acolhedor, no qual estejam apenas a vítima 

e o responsável pela colheita das declarações, o qual deve ser um profissional especializado -um 

psicólogo judicial ou assistente social-, o qual seguirá determinações de protocolos para a tomada 

do depoimento. Ao depoente, deverá ser informado acerca dos seus direitos e dos procedimentos 
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adotados no ato, sendo vedada a leitura de qualquer peça processual, como a denúncia, conforme 

dispõe o inciso I do art. 12 da LEP (BRASIL, 2017). 

O DE, que deve ser gravado, ocorre em sala apartada à de audiência, sendo transmitido 

em tempo real a esta por equipamento audiovisual, preservando-se o sigilo do procedimento 

(BRASIL, 2017). Em homenagem ao contraditório, assistem à colheita do DE, além do juiz e o 

representante do Ministério Público, o advogado da defesa. Caso o acusado não tenha advogado 

constituído nos autos, faz-se necessária a constituição de Defensor Dativo, uma vez que para a 

validade do ato enquanto prova judicial é imprescindível que seja feito sob o crivo do contraditório. 

Uma vez que o art. 9° da LEP determina que “a criança ou o adolescente será resguardo de qualquer 

contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado, ou outra pessoa que represente ameaça, 

coação ou constrangimento” (BRASIL, 2017), o acusado não estará na sala de audiência durante a 

transmissão do DE. Entretanto, a sua ausência não implica prejuízos à sua defesa, uma vez que 

deverá estar devidamente representado por advogado ou Defensor Dativo, necessariamente. 

Conforme salienta Visnievski (2014), a preparação para o dia da colheita do 

depoimento tem início no momento que a criança é intimada na pessoa de seu representante legal, 

uma vez que nesse ato o adulto responsável recebe uma cartilha explicativa. Voltada para o público 

infantil, a cartilha tem como objetivo familiarizar a criança com a metodologia do DE. Isso porque 

a cartilha traz explicações sobre o local no qual será realizada a entrevista, bem como qual será o 

papel das personagens envolvidas, como juiz, o promotor de justiça e da defesa do acusado. Assim, 

pretende-se aproximar a criança do ato do qual ela fará parte, tornando o procedimento menos 

ansiogênico.  

No dia da escuta judicial, é recomendado que a criança e o seu representante legal 

cheguem ao local do ato com 30 minutos de antecedência para que os técnicos responsáveis pela 

entrevista -psicólogo ou assistente judicial-, realizem um acolhimento inicial. Nesse momento, em 

respeito às determinações dos incisos VI e XI do art. 5° da LEP (BRASIL, 2017), a criança 

conhecerá o profissional que colherá o seu depoimento, terá a oportunidade de manifestar a sua 

opinião e inclusive optar por permanecer em silêncio, já que o DE é um direito de expressar as suas 

vivências e não uma obrigação. De acordo com Visnievski (2014), a providência da chegada com 

antecedência também é importante para evitar que a vítima encontre com o suspeito nos arredores 

do local da inquirição. 
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A metodologia empregada no DE tem como principais pilares a técnica de entrevista 

pautada em um protocolo baseado em métodos científicos e a gravação do depoimento. Segundo 

Cesar (2014), fato de o depoimento especial ser gravado em áudio e vídeo permite a captação da 

experiência de forma muito mais completa, uma vez que possibilita não só o registro do conteúdo 

verbal, mas também das expressões da linguagem corporal do depoente, como o seu nível de 

disposição para falar sobre o tema e outros aspectos emocionais. Ao ser armazenado em mídia 

digital, o depoimento poderá ser revisto posteriormente, sem que a criança tenha que prestá-lo 

novamente, o que também traz maior segurança e credibilidade à prova produzida que poderá ser 

revista sempre quando necessário. 

Para Feix e Pergher (2010), a qualidade do depoimento prestado está relacionada à 

adequação da técnica utilizada para a sua obtenção, uma vez que a entrevista forense demanda 

competências cognitivas dos entrevistados. Diante dos fenômenos da sugestionabilidade, que 

tendem a comprometer a fidedignidade do relato, é imprescindível o uso de técnicas tendentes a 

diminuir a incidência desse fenômeno no momento da entrevista. Quando se trata de crianças sendo 

entrevistadas em processo judicial, a forma como a pergunta é feita, bem como postura do 

entrevistador e a atmosfera criada no ambiente podem comprometer a qualidade do relato. 

Nesse sentido, sobre os protocolos de entrevista empregados na metodologia do DE, 

Visnievski (2014) assevera: 

A maioria dos protocolos de entrevista investigativa tem os mesmos fundamentos: evitar 
perguntas sugestivas; fazer perguntas abertas; permitir relato livre; tratar o entrevistado 

com cordialidade e estabelecer confiança. Com esses procedimentos, o entrevistador 

proporcionará cuidados emocionais à criança e ao adolescente e poderá obter um relato do 

fato com maior quantidade e com melhor qualidade de informações. (VISNIEVSKI, 2017, 

p. 275) 

 

Nesse sentido, buscando uma maior qualidade do relato obtido, o art. 11 da LEP 

(BRASIL, 2017) prevê que o DE será regido por protocolos. Por sua vez, o art. 8° da Resolução n° 

299 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (BRASIL, 2019) recomenda o uso do Protocolo 

Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF).  Este tem como base o protocolo NCAC, do National 

Children´s Advocacy Center8 (Centro Nacional de Defesa da Criança), localizado no Estado do 

 
8 O NCAC é uma organização da sociedade civil que atua na formação, na prevenção e na intervenção terapêutica para 

o enfrentamento das violências contra crianças e adolescente.” (SANTOS; MAGALHÃES; GONÇALVES, 2017, p. 

31). 



51 
 

Alabama, nos Estados Unidos, tendo sido adaptado ao contexto brasileiro a partir de pesquisas 

feitas pela Childhood Brasil9 (informação literal)10. De acordo com Santos, Magalhães e Gonçalves 

(2017), o protocolo estadunidense foi desenvolvido a partir de técnicas da Psicologia e da 

Neurociência Cognitiva, e possui dois estágios essenciais, quais sejam:  

No estágio inicial, o entrevistador faz uma apresentação de si mesmo e das pessoas 

que estão em outra sala assistindo. Depois passa para o estabelecimento do rapport, 

no qual escolhe um assunto que agrade à criança e ao adolescente para uma conversa 

curta, a fim de quebrar o gelo e criar proximidade. Terminado o rapport, o profissional 

busca estabelecer as regras gerais da entrevista [...]. Concluída essa etapa inicia-se a 

chamada “prática narrativa”, na qual o entrevistador pede à criança/adolescente para narrar 

um fato [...]. Isso serve para que o profissional faça uma avaliação da capacidade da vítima 

para iniciar o livre relato. Começa então outra fase, chamada de “diálogos sobre a família”, 
na qual há uma conversa com a criança/adolescente sobre suas relações familiares [...]. O 

segundo estágio (substantivo) se inicia com uma fase de transição, no qual o 

entrevistador questiona a criança/adolescente se sabe por que está ali e solicita que 

faça uma narrativa livre acerca dos fatos ocorridos [...]. Após a narrativa sobre a 

violência sofrida são feitas perguntas para esclarecer alguns fatos. (SANTOS; 

MAGALHÃES; GONÇALVES, 2017, p. 36-37, grifos nossos). 

 

Inspirado no protocolo NCAC, o protocolo brasileiro também é composto por dois 

estágios de um método de entrevista semiestruturada. Como bem esclarece Visnievski (2014), no 

estágio I, o técnico deverá, de início, apresentar-se à criança e comunicar a ela a sua função, bem 

como, informá-la de que o depoimento está sendo gravado e transmitido à sala de audiência, 

enfatizando que neste local estão presentes o juiz, o promotor e a defesa do acusado. Assim, o 

procedimento não acontece às cegas para criança, sendo esta informada do que está acontecendo e 

qual é o papel dos envolvidos. Ainda nessa fase de acolhimento, o profissional explica à criança as 

regras da entrevista, informando a ela sobre a importância de dizer a verdade, frisando que a criança 

pode dizer “não entendi” sempre que precisar, ou até mesmo informando que ela pode corrigir o 

entrevistador caso ele não compreenda de maneira correta o que foi dito. Com isso, pretende 

aumentar a precisão e a confiabilidade da resposta da criança.Com intuito de estimular a livre 

narrativa da criança, o entrevistador dá início a prática narrativa, solicitando à criança a narrativa 

de um acontecimento próximo, como por exemplo, pedir à criança para contar o que ela fez no 

último domingo, ou como foi o dia dela, até a hora que acordou até a chegada ao local da entrevista. 

 
9 Childhood Brasil é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que atua no enfrentamento do abuso e 

da exploração sexual contra criança e adolescente. 
10 Informação fornecida por Benedito Rodrigues dos Santos no evento de lançamento do Protocolo Brasileiro de 

Entrevista Forense, realizado na plataforma virtual Youtube em 15 de julho de 2020. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pCNxog7mPro .Acesso em: 15 jul. 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=pCNxog7mPro
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Nesse momento, o técnico aborda assuntos neutros com o depoente, como, por exemplo, sobre os 

seus gostos, quais brincadeiras preferidas, hábitos, experiências escolares.  

De acordo com Visnievski (2014), o acolhimento inicial, além de proporcionar o 

estabelecimento das regras do procedimento, permite ao entrevistador captar o nível de 

desenvolvimento linguístico do depoente, de modo adaptar sua linguagem à deste. Nas palavras da 

autora: 

Esse diálogo inicial tem como objetivo: diminuir a ansiedade; contribuir para o 

estabelecimento de confiança; conhecer e ajustar a linguagem; familiarizar a criança ou o 
adolescente com o uso de perguntas abertas, perguntas de seguimento que serão usadas 

nas etapas seguintes da entrevista. Visa também a estimular a criança a falar livremente, 

devendo o entrevistador manter a escuta ativa, e a permitir que a criança expresse suas 

dúvidas e preocupações. Outro propósito do diálogo sobre assuntos neutros é que ele 

oferece elementos para o fechamento da entrevista, momento em que o entrevistador 

deverá ter o cuidado para que a criança ou o adolescente saiam da entrevista com 

sentimentos positivos. É indicado que o entrevistador desenvolva assunto que não tenha 

nenhuma relação com o fato denunciado. O entrevistador poderá iniciar a conversação por 

meio de perguntas neutras, que possam ser respondidas positivamente, ou procurando 

saber gostos, atividades da criança ou do adolescente. (VISNIEVSKI, 2014, p.279). 

 

Sendo assim, o primeiro estágio é essencial para o êxito das demais fases do 

procedimento, uma vez que é voltada à construção da empatia e do estabelecimento da confiança 

com a criança, de modo a deixá-la confortável para o relato livre. É também nesse momento que o 

profissional se situará em torno das especificidades da criança, sobretudo quanto ao nível de 

desenvolvimento de sua linguagem, para adaptar-se a ela. A importância disso reside no fato de 

que as crianças em idade pré-escolar não se comunicam da mesma forma que uma criança em idade 

escolar ou como um adolescente, dado não terem desenvolvido a capacidade de abstração e também 

da linguagem de forma plena, possuindo ainda um vocabulário mais limitado, de modo que as 

peculiaridades de cada fase do desenvolvimento devem ser consideradas 

No segundo estágio, tem-se as perguntas de transição, que possuem o objetivo de dar 

início à narrativa livre da criança acerca do evento delitivo. Nesse momento, o técnico deve solicitar 

à criança a narrar o ocorrido por meio de perguntas abertas, tais como: “conte-me o que você sabe 

sobre o que viemos conversar hoje?”. Ao longo da narrativa livre, a criança não deve ser 

interrompida. O entrevistador, contudo, deve fazer apontamentos objetivando uma narrativa mais 

focada, tais como: “quando aconteceu isso que você está contando?”; “conte-me mais sobre o que 

aconteceu naquele momento”.  
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Segundo Feix e Pergher (2010), as perguntas fechadas e sugestivas devem ser evitadas, 

uma vez que estas “expressam, implícita ou explicitamente a opinião do entrevistador, conduzindo 

a testemunha a determinada resposta”, e aquelas “propiciam que o entrevistado responda apenas 

sim ou não ou escolha apenas entre uma alternativa”. (FEIX; PERGHER, 2010, p. 220). Deve-se, 

portanto, utilizar as perguntas abertas, as quais, segundo os autores, ampliam a possibilidade de 

informações a serem dadas pelo entrevistado. Logo, os questionamentos do entrevistador devem 

girar em torno de perguntas centrais, tais como: “quem”, “onde”, “quando”. 

Após a narrativa livre, abre-se para eventuais esclarecimentos pelas partes, defesa e 

acusação, conforme dispõe o inciso IV do art. 12 da LEP, que se encontram na sala de audiência. 

No momento do esclarecimento, o técnico deverá adaptar as perguntas oriundas da sala de 

audiência antes de perguntá-las ao infante.  

Por fim, os momentos finais da entrevista são dedicados ao encerramento e um retorno 

à construção da empatia. É o momento qual o técnico resgata uma atmosfera positiva da entrevista, 

agradece a presença da criança e diz a ela a importância que teve o seu relato.  

Por todo o exposto, depreende-se que o DE busca proporcionar uma escuta adequada 

aos infanto-juvenis participantes em processos judiciais, sobretudo criminais. Nesse sentido, busca 

concretizar o direito da criança de ser ouvida em juízo, a partir da adoção de uma metodologia que 

considera as especificidades da criança e do adolescente. Assim, o ambiente acolhedor e 

confortável, sem a atmosfera intimidadora comum às audiências criminais, a colheita do 

depoimento por profissional capacitado por protocolos baseados em métodos científicos, evitando-

se a indução e a sugestão de resposta no momento da colheita do depoimento, são fatores que 

contribuem para que o depoimento da criança vitimada tenha um alto valor probante.  

Para além da qualidade do depoimento obtido, Feix (2010), aponta que a escolha da 

técnica adequada para entrevistar crianças que foram expostas a situação de violência sexual 

também se faz em razão da demanda ética, uma vez que envolve o relato de experiências 

traumáticas: 

[...] Ao relatar uma experiência de abuso sexual, uma criança não estará apenas recordando 

uma experiência única ou repetida, mas também falará sobre algo do qual ela usualmente 

não quer falar, por medo, sentimento de culpa ou outros fatores. E é justamente por isso, 

pelo fato de se tratar de um assunto delicado e difícil para uma criança falar, que a 

forma como uma criança é questionada e entrevistada é de extrema relevância, não 

apenas por motivos técnicos, no sentido de se obter um relato de melhor qualidade, 

mas especialmente por motivos éticos, no sentido de se proteger a criança de 
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questionamentos abusivos, muitas vezes desnecessários e tecnicamente pouco 

válidos. A técnica de entrevista utilizada para coletar o depoimento de uma criança vítima 

de abusos sexuais pode ser um dos fatores que contribuem para aumentar a resistência da 

criança a falar sobre o que aconteceu. A inexistência de uma fase preparatória de 

entrevista, de um ambiente adequando para falar e especialmente a falta de treinamento 

adequado do entrevistador pode compro- meter a qualidade do relato testemunhal, além 

de constranger a criança que está testemunhando, gerando mais sofrimento. (FEIX, 2010, 

p. 202-203, grifos nossos). 
 

Sendo assim, o objetivo principal do DE é a proteção da criança, bem como dar-lhe 

voz no processo judicial sem que seja submetida a uma vitimização secundária.  Em um segundo 

plano, pretende contribuir para um depoimento fidedigno, passível de ser valorado como elemento 

de prova que irá contribuir para a fundamentação de eventual sentença condenatória. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Tendo em vista os aspectos abordados, pode-se afirmar que a CR/88 (BRASIL, 1988) 

e o ECA (BRASIL, 1990) inauguraram uma era de direitos dos infanto-juvenis, a partir do 

estabelecimento da Doutrina da Proteção Integral, elevando esses indivíduos à condição de sujeito 

de direitos. A maior proteção dispensada pelo Ordenamento Jurídico, por outro lado, serviu como 

uma lente de aumento às violências preexistentes a que estavam submetidos esses sujeitos. Sendo 

esse o contexto no qual o problema social da violência sexual infantil ganhou visibilidade e emergiu 

como um desafio a ser enfrentado.  

No campo da normativa penal, a reprimenda ao abuso sexual infantil e a proteção da 

dignidade sexual dos infanto-juvenis está a cargo do Art. 217-A do CP (BRASIL, 1940). Inserido 

pela Lei 12.015/2009 (BRASIL, 2009), esse tipo penal detém notória importância ao criminalizar 

a prática de conjunção carnal ou do ato libidinoso com os vulneráveis, entendidos como sendo os 

menores de 14 (quatorze) anos e aqueles que, acometidos por enfermidade ou deficiência, não 

tenham o necessário discernimento para o ato ou, ainda, aqueles que não possam oferecer 

resistência.  Destarte, pela normativa engendrada pela Lei Penal, as crianças não são capazes de 

consentirem a prática de ato sexual, de modo que vige o entendimento majoritário da presunção de 

vulnerabilidade absoluta, não havendo que se falar em consentimento do ofendido ou de 

experiência sexual pretérita da vítima.  

 Levando-se em conta o que pôde ser observado, a despeito da tipificação do estupro 

de vulnerável, há uma vasta incidência do abuso sexual infantil, o qual é cometido, de forma 

majoritária, no ambiente intrafamiliar, por indivíduos próximos ao convívio da vítima. O abuso 

sexual perpetrado no ambiente intrafamiliar possui uma engrenagem complexa e perversa, e tende 

a acontecer de forma reiterada e por um período de tempo maior, devido a própria engrenagem 

dessa forma de violência. 

Verificou-se que é no ambiente intrafamiliar que impera a Lei do Silêncio, a qual 

funciona como fator determinante para que o abuso aconteça de forma reiterada em um extenso 

lapso temporal. Isso porque o abusador não pratica a violência com agressão física explícita à 

criança; o abuso se dá, majoritariamente, com a prática de aos libidinosos, motivo pelo qual não 

deixa vestígios físicos, em regra. Valendo-se das facilidades proporcionadas pelo convívio familiar 
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e da relação de poder que tem com a vítima, o abusador perpetra a violência através de jogos de 

sedução, conquistando a criança e fazendo-a sentir-se “privilegiada”, presenteando-a e 

conquistando a sua confiança, o que pode ser entendido  pelo infante como sendo formas de 

“carinho” por parte do autor, e não de atos abusivos, de modo que a criança pode não compreender 

de imediato que a situação na qual ela é envolvida não é adequada.  

Ainda, mesmo quando a situação abusiva não passa desapercebida pela vítima como 

sendo algo errado e inadequado, a criança continua atrelada ao silêncio imposto pela dinâmica do 

abuso, porquanto  o abusador faz com que ela se sinta partícipe da ação, de modo que a criança 

passa a ter um senso de responsabilidade distorcido, sente-se culpada e envergonhada pela situação, 

reduzindo as possibilidades de revelação da violência sofrida a terceiros Ainda, a criança teme os 

impactos da revelação do abuso, como a possível desintegração familiar e as próprias consequência 

para o agressor, vez que, cabe frisar, é alguém por quem a criança costumava ter nutrir afeto e 

confiança. 

 Logo, possuindo engrenagens complexas, o abuso sexual infantil intrafamiliar acarreta 

consequências psicológicas drásticas às vítimas, de modo que estas terão uma menor disposição 

em relatar a violência sofrida em juízo. Por conseguinte, constatou-se que tal dinâmica implica 

maiores desafios à valoração da prova do crime de estupro de vulnerável, vez que a palavra da 

vítima é de grande relevo no conjunto probatório na persecução penal. 

 Nesse interim, foi observado que a palavra da vítima tem tido especial relevância 

probatória nos crimes contra a dignidade sexual.  Verificou-se que a importância do relato da vítima 

em crimes dessa natureza deve-se ao fato de que tal delito acontece, essencialmente, na 

clandestinidade. Quando há testemunhas, estas são do tipo indiretas, isto é, que tiveram notícias do 

fato, mas não o presenciaram por si mesmas. De igual modo, o crime de estupro de vulnerável nem 

sempre deixa vestígios, uma vez que acontece, em regra, através da prática de ato libidinoso e não 

de conjunção carnal, com aduzido anteriormente, de forma que torna o exame pericial, nesses 

casos, uma prova inócua no conjunto probatório. 

Nesse contexto desafiante à produção probatória no crime de estupro de vulnerável, a 

investigação constatou o importante papel desempenhado pela metodologia do DE, escuta 

protegida que foi normatizada no Ordenamento Jurídico pela Lei 13. 431/2017 (BRASIL, 2017). 

Considerando o que foi observado, o DE é colhido em sala apartada à de audiência, proporcionando 
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à criança um ambiente mais acolhedor e isento da atmosfera intimidadora que comumente se 

verifica nas salas de audiências comuns. O relato do depoente é colhido pelo profissional habilitado 

que dispõe de conhecimentos técnicos para a aplicação de protocolos de entrevista, formulados a 

partir de estudos científicos.  

Restou constatado que, atualmente, o Brasil adota o protocolo de entrevista 

semiestruturada, denominado NCAC, do National Children´s Advocacy Center, que foi adaptado 

ao contexto brasileiro. Por esse protocolo, a entrevista segue dois estágios, cada qual com os seus 

objetivos próprios, dentre os quais o de proporcionar a interação entre o entrevistador e a criança;  

estabelecer uma relação de confiança por parte desta; propiciar o conhecimento do entrevistador 

acerca das peculiaridades da criança e do seu estágio de desenvolvimento, de modo a possibilitar a 

adaptação da linguagem  ao desenvolvimento psicossocial do depoente durante a entrevista; a 

estabelecer as regras  do procedimento e, não menos importante, preparar a criança à narrativa livre 

dos fatos. A narrativa livre, por sua vez, é de suma importância pois diminui a incidência de 

perguntas fechadas e de cunho sugestivo por parte do entrevistador, bem como proporciona a 

obtenção de maiores informações por parte do depoente. 

Logo, a metodologia do DE se destaca pelo uso de técnicas de entrevista adequadas ao 

nível de desenvolvimento da criança. Isso se afigura de grande importância, uma vez que restou 

demonstrado no presente trabalho que os estudos na área da Psicologia Cognitiva e da Psicologia 

do Testemunho têm demonstrado que as crianças em idade pré-escolar são potencialmente mais 

suscetíveis à sugestionabilidade infantil. Este fenômeno é caracterizado pela predileção da criança 

em captar uma informação externa sugerida por outrem e recordá-la como se fosse, de fato, fruto 

de suas vivências. Nesse diapasão, restou apontado que as crianças estão sujeitas ao fenômeno da 

sugestionabilidade não apenas em seu meio social, mas também no momento da entrevista forense 

quando esta é realizada de forma inadequada. Assim, por serem altamente deferentes, diante de um 

ambiente intimidador, de perguntas sugestivas e da indução de estereótipos por parte do 

entrevistador, a criança tende a responder aquilo que ela acredita que dela espera o entrevistador, 

e não necessariamente aquilo que vivenciou. Dessa forma, devido a adoção de técnicas adequadas, 

pode-se afirmar que a metodologia do DE contribui para aumentar a confiabilidade e fidedignidade 

do depoimento da criança vitimada, posto que adota técnicas menos sugestivas e mais adequadas 

de entrevista forense. 
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Contudo, verificou-se que, em tratando-se de crime de estupro de vulnerável cometido 

contra crianças, a contribuição do DE para a aquisição de um depoimento fidedigno e passível de 

ser valorado com alto valor probante está intimamente relacionada ao momento em que o DE é 

colhido. À vista disso, observou-se que os estudos na área da Psicologia Cognitiva têm apontado 

que as crianças a partir da idade pré-escolar têm a capacidade de se recordarem dos eventos 

traumáticos sofridos e que tal lembrança é melhor detalhada quanto aos aspectos centrais da 

experiência. Entretanto, essa capacidade de recordação fica comprometida com o passar do tempo. 

De como que, quanto maior o transcurso do lapso temporal entre o evento delitivo e o depoimento 

da criança, maior será a perda de detalhes e, consequentemente, a confiabilidade e da fidedignidade 

que pode se esperar desse depoimento. Além das falhas naturais a que a memória da criança está 

sujeita, existem fatores externos que podem comprometer o relato desses indivíduos, como a já 

mencionada sugestionabilidade infantil, que pode também ser fazer presente no convívio com a 

criança em seu núcleo social, uma vez que, após a notificação do abuso, a criança poderá ser 

indagada acerca dos fatos pelas pessoas próximas a ela, o que pode contribuir para a incidência de 

informações sugestivas. 

Apurou-se que o DE é colhido nos Tribunais, nas Varas Criminais ou nas Varas 

Especializadas, pois são esses os locais que contam com as salas destinadas ao DE, com a estrutura 

física e o aparato técnico necessário ao emprego dessa metodologia. A investigação mostrou que, 

na dinâmica atual, a criança é ouvida em sede de investigação policial, por meio da escuta 

especializada, nas delegacias de polícia e até em outros órgãos da Rede de Proteção, como os 

hospitais e os Conselhos Tutelares. Após essas oitivas, a criança ainda aguarda o início da instrução 

criminal, que por vezes não detém celeridade, para só então prestar o DE que servirá como prova 

judicial, uma vez que não há contraditório em sede de inquérito policial, de forma que os elementos 

colhidos nessa fase não poderão ser utilizados de forma exclusiva para fundamentar uma sentença. 

Por essa dinâmica, a contribuição do DE na obtenção de um depoimento confiável é reduzida, bem 

como a sua pretensão em evitar a vitimização secundária, uma vez que a criança teria que prestar 

sucessivos relatos e aguardaria a instrução criminal para ser ouvida pela metodologia do DE em 

sede de instrução criminal. 

Sendo assim, além de prestar mais de uma declaração, o que vai contra a própria 

determinação da Lei 13.431/2017 (BRASIL, 2017) de que a criança deve falar sobre os fatos, 
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sempre que possível, uma única vez, abre-se brecha para o transcurso de um lapso temporal dentro 

do qual a criança poderá ficar exposta a agentes que comprometem o seu depoimento. Ao que ficou 

demonstrado, a solução para essa problemática encontra-se na própria Lei 13.431/2017 (BRASIL, 

2017) a qual determina que a colheita do DE deverá ocorrer pelo rito da produção antecipada de 

provas sempre que a criança for menor de 07 anos de idade ou no caso de violência sexual.  

Por conseguinte, pode-se afirmar que, nos casos de crime contra vulneráveis, após a 

notificação do delito e das primeiras investigações preliminares por parte da autoridade policial, o 

DE deve ser realizado antes menos da instrução criminal por meio da produção antecipada de 

prova. Dessa forma, o depoimento da criança será colhido de forma célere, respeitando o 

contraditório e a ampla defesa, e poderá ser utilizado como prova judicial sem que a criança tenha 

que ser submetida a nova oitiva ou aguardar um tempo maior até a sua oitiva em juízo. 

Sendo assim, há que se considerar os aspectos cognitivos que impactam o relato da 

criança, causados por fatores internos e externos, e que demandam, para fins de solução, que o DE 

seja colhido de forma mais célere possível, por meio da produção antecipada de prova, 

possibilitando a aquisição de um relato detentor de maior credibilidade, além de evitar a 

vitimização secundária do infante.  

Em vista do conjunto de ideias apresentadas no presente trabalho, conclui-se que 

valoração da palavra da vítima no crime de estupro de vulnerável encontra desafios diversos. A 

qualidade do relato da criança em juízo e, consequentemente, o alto valor probatório atribuído a 

esse depoimento, encontra limites na própria engrenagem do abuso sexual infantil intrafamiliar, 

uma vez que a criança pode deixar de relatar o evento que a vitimou não por uma falha na memória 

ou por ele não ter ocorrido, mas sim pela indisposição de narra um evento fruto de uma experiência 

traumática. De modo que os que os desafios da escuta da criança vítima de estupro de vulnerável 

não se encerram quando superadas as problemáticas temporais envoltas na colheita do DE. E outras 

palavras, ainda que o DE ocorra em tempo hábil, por profissional habilitado, em lugar acolhedor e 

em respeito a todas as determinações da Lei 13.431/2017 (BRASIL, 2017), ainda assim a criança 

vitimada pode não se dispor a falar em juízo por tratar-se o abuso sexual infantil de uma forma 

perversa de violência sexual que viola a criança de diversas formas, o que torna o deslinde da 

questão ainda mais desafiador. 
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