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RESUMO 

 
O presente trabalho aborda sobre Depoimento Especial, e é voltado para a área 
da Criminologia, tendo como enfoque os direitos das vítimas de crimes e a 
proteção assegurada a estas. Tratando-se de colheita de declarações de vítimas 
ou testemunhas de abuso sexual, em caso que o ofendido for criança ou 
adolescente, visando alcançar efetivamente o princípio maior da prioridade 
absoluta, previsto no artigo 227 da Carta Magna, necessário se faz ter um 
cuidado mais preciso do julgador no momento da produção dessa prova, visto 
ser de indiscutível relevância, mormente em casos de violência sexual. Em 
inúmeras Comarcas, não há ambiente adequado para abrigar a vítima no 
momento de sua oitiva, inexistindo, também, equipe professional qualificada à 
disposição, sendo os recursos (visuais ou audiovisuais) deficientes para que 
produção da prova seja realizada com êxito. Por fim, a pesquisa apresenta o 
Depoimento Sem Dano - Lei nº 13.431/2017, uma técnica que visa a proteção e 
o melhor interesse da criança e do adolescente, bem como enriquecer a 
instrução processual, visto que em muitos casos de violência para com estas 
vítimas há a falta de oportunidade para descrever suas experiências a equipes 
técnicas, o que dificulta a responsabilização do autor e a proteção da vítima. 
 
Palavras-Chave: Criança e Adolescente. Direitos Humanos. Depoimento 

Especial, Revitimização, Dignidade, Pessoa Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

The present work deals with Special Testimony, and is focused on the area of 
Criminology, focusing on the rights of victims of crime and the protection afforded 
to them. In the case of the collection of declarations of victims or witnesses of 
sexual abuse, in case the offended child or adolescent, in order to effectively 
achieve the highest principle of absolute priority, provided for in article 227 of the 
Constitution, it is necessary to have more care I need the judge at the time of 
producing this evidence, since it is of indisputable relevance, especially in cases 
of sexual violence. In many Counties, there is no adequate environment to shelter 
the victim at the time of his visit, and there is also no qualified professional staff 
available, and the resources (visual or audiovisual) are insufficient for successful 
production of the evidence. Finally, the research presents the No-Loss Statement 
- Law nº 13.431/2017, a technique that aims at the protection and the best interest 
of the child and the adolescent, as well as enrich the procedural instruction, since 
in many cases of violence towards these there is a lack of opportunity to describe 
their experiences to technical staff, which makes it difficult to hold the author 
accountable and protect the victim. 
 
Keywords: Child and Adolescent. Human rights. Special Testimony, Revival, 
Dignity, Human. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1        INTRODUÇÃO ....................................................................................... 6 

2        DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO DE VÍTIMAS DE CRIMES ........ 8 

2.1 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS ........................ 8 

2.1.1 Gerações dos Direitos Humanos ......................................................... 10 

2.2 VÍTIMAS DE CRIME: SUA VALORIZAÇÃO COMO QUESTÃO DE 

DIREITOS HUMANOS ..................................................................................... 14 

2.3 A PROTEÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS 

CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES ............................................................. 17 

2.4 PELA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DA VÍTIMA COMO 

RESGATE DE SUA DIGNIDADE ..................................................................... 19 

3        MOVIMENTO VITIMOLÓGICO ........................................................... 23 

3.1 CONCEITO DE VÍTIMA ....................................................................... 24 

3.1.1 Fases historiogeográficas da vítima dentro do cenário do crime ......... 25 

3.1.2 Vitimização primária, secundária e terciária ........................................ 26 

3.2 VITIMOLOGIA NO BRASIL ................................................................. 28 

3.3 A VÍTIMA NO SISTEMA PENAL.......................................................... 30 

4        O DEPOIMENTO ESPECIAL COMO GARANTIA DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E A NÃO REVITIMIZAÇÃO ............................................ 35 

4.1 A LEI Nº 13.431/2017: O DEPOIMENTO SEM DANO: HISTÓRICO E 

FUNCIONAMENTO NO BRASIL E ALGUNS PAÍSES ADOTANTES .............. 35 

4.2 A PREPARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ALCANCE DOS 

OBJETIVOS DA LEI E SEUS PAPÉIS ............................................................. 42 

4.3 A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL 

ATRAVÉS DO SISTEMA DE JUSTIÇA: DEPOIMENTO SEM DANO E 

REPARAÇÃO MÍNIMA ..................................................................................... 46 

CONCLUSÃO .................................................................................................. 51 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 53 



6 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Investigar e julgar denúncias na área criminal, independentemente se o 

ofendido for crianças, adolescentes ou adultos, incluem, em meio a dilação 

probatória, a escuta da vítima. Por muito tempo a vítima foi esquecida, sendo 

dado destaque tão somente ao ofensor. 

Mesmo após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

ocorrida nos anos 90, que trouxe a priorização da proteção àqueles que estão 

em fase de desenvolvimento peculiar, o foco continuou mantido em 

procedimentos de investigação dos fatos e penalização do agressor. 

A Lei 13.431/2017, sancionada em 4 de abril de 2017, surgiu para mudar esta 

situação, objetivando a criação de um sistema especial para a oitiva de crianças 

e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, especialmente em casos 

de violência física e sexual. 

A importância de se buscar técnicas inovadoras como o Depoimento Especial 

para a realização de oitivas de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas 

de violência, vem do grande aumento no número de casos que vão para o 

Judiciário que envolvam estas vítimas, visando assegurar que os fatos sejam 

expostos a profissionais qualificados e revelem a ocorrência (ou não) de abuso 

sexual, sem que se sintam culpadas e/ou constrangidas, resguardando a sua 

dignidade, evitando a revitimização. 

Este trabalho objetiva estudar a vítima de crimes, com fundamento no 

princípio da dignidade da pessoa humana e na responsabilidade do Estado na 

reparação dos danos ocasionados pelos delitos. Assim, a palavra da vítima se 

apresenta como uma das poucas provas possíveis ao deslinde do processo, 

considerando que, na maioria das vezes, se trata de crime praticado às 

escondidas e, consequentemente, raramente testemunhado por alguém. 

Importante ressaltar que a dificuldade em divulgar a ocorrência do crime 

de abuso sexual infantil, deve-se a diversos fatores, quais sejam: a falta de 

discernimento da criança sobre o ato do qual foi vítima, dada sua imaturidade 

psíquica e a representatividade da figura do agressor, e a consequente ameaça 

que apresenta à vítima e familiares desta. 
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Para desenvolver a pesquisa, inicialmente foi estudado o conceito e a 

historicidade dos Direitos Humanos, diferenciando-os dos Direitos 

Fundamentais. Foram analisadas as gerações dos Direitos Humanos e abordado 

acerca dos Tratados Internacionais que apresentem proteção aos Direitos 

Humanos. Ademais, foi abordado sobre a valorização da vítima. 

Já no segundo capítulo, procurou-se abordar acerca do conceito de 

vítima; analisadas as diversas formas de vitimização, o que foi essencial para 

compreender a importância do estudo das vítimas e como a reparação do dano 

é importante para ressalvar sua dignidade. Apresentando a vitimização primária, 

secundária e terciária, com ênfase na vitimização secundária, a qual remete ao 

objetivo do trabalho. Ainda procurou-se pesquisar acerca da vitimologia no Brasil 

e a vítima frente ao sistema penal.  

Por fim, no capítulo que encerra o trabalho, buscou-se responder ao 

seguinte questionamento: “O Depoimento Especial é capaz de amenizar danos 

maiores às vítimas?”, sendo abordado especificamente acerca do Depoimento 

Especial, apresentando seu histórico e funcionamento no Brasil. 

A escolha do referido tema tem fundamento no fato de que, na maioria 

dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes não deixam vestígios do 

ato praticado e/ou tentado. Assim, verifica-se que a palavra da vítima se 

apresenta como uma das poucas provas possíveis ao processo, considerando 

que se trata de crime praticado às escondidas e raramente testemunhado por 

alguém. 

O método de pesquisa utilizado ao longo deste, foi o exploratório, visto 

amoldar-se melhor aos objetivos, apresentar maior familiaridade com o tema, 

fazendo com que a pesquisa torne-se mais clara. 
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2 DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO DE VÍTIMAS DE CRIMES 

 

 Os Direitos Humanos, em suma, surgiram com o intuito de proteger a 

sociedade, bem como o indivíduo, respeitando o princípio da isonomia, o qual 

aduz que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...]”, conforme artigo 5º da Carta Magna. Assim, após as barbáries 

ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), vislumbrou-se a 

necessidade de proteção específica em face de vítimas de crimes.  

 
2.1 DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A expressão “Direitos Humanos” é profundamente ligada ao Direito 

Internacional Público. Desta forma, quando se fala em “Direitos Humanos”, o que 

se está a dizer é que há diversos direitos que são garantidos por normas de 

índole internacional, isto é, por declarações ou tratados pactuados entre Estados 

com o propósito específico de proteger os direitos, sejam eles civis e políticos; 

econômicos, sociais e culturais, entre outros, das pessoas sujeitas à sua 

jurisdição (MAZZUOLI, 2018, p. 23). 

Assim, verifica-se que os direitos humanos intrinsicamente ligam-se ao 

desenvolvimento da sociedade, sendo, portanto, um constante processo de 

construção. 

Norberto Bobbio doutrina que a expressão “direitos do homem” é vista como 

vaga, não sendo de fácil definição, descrevendo que: 

 

[...] direitos do homem são os que cabem ao homem enquanto homem, 
direitos do homem são aqueles que pertencem, ou deveriam pertencer, 
a todos os homens, ou dos quais nenhum homem pode ser despojado, 
e assim sucessivamente. (BOBBIO, 1992, p. 30) 

 

A fragilidade da concretização das garantias e dos Direitos Fundamentais é 

demonstrada através da evolução histórica, o que exige um importantíssimo 

papel no atual Estado Democrático de Direito, a ser desempenhado no processo 

penal (MAZZUTI, 2012, p. 23). 
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Na linguagem comum utiliza-se frequentemente a expressão “Direitos 

Humanos” para referir-se à proteção que a ordem jurídica interna, sendo ligada 

aos direitos tipificados na Carta Magna. Contudo, esta referência não é correta, 

devendo ser utilizada a expressão “Direitos Humanos” apenas quando se está 

diante da proteção de índole internacional a referidos direitos. (MAZZUOLI, 

2018, p. 24). 

Ocorre que, a proteção jurídica dos direitos das pessoas pode advir ou vir a 

advir da ordem interna (estatal) ou da ordem internacional (sociedade 

internacional). Quando é a ordem interna que protege os direitos de um cidadão, 

está-se diante da proteção de um direito fundamental da pessoa, de outro lado, 

quando é a segunda que protege esse mesmo direito, está-se perante a proteção 

de um direito humano dela. (MAZZUOLI, 2018, p. 24). 

Ademais, a partir desse momento, os Direitos Humanos (com autonomia já 

conquistada), passaram a versar temas novos e a ampliar a proteção que 

originariamente foi prevista no âmbito interno. (MAZZUOLI, 2018, p. 24). 

Os Direitos Humanos são direitos protegidos internacionalmente, 

principalmente por meio de tratados multilaterais, globais ou regionais. São, 

consequentemente, direitos indispensáveis a uma vida digna e por isso 

estabelecem uma ordem protetiva, indicando o mínimo que todos os Estados 

devem respeitar, sob pena de responsabilidade internacional. 

Frisa-se que, conforme leciona Valério Mazzuolli (2018, p. 25), quando se 

trata da proteção dos Direitos Humanos, não importa a nacionalidade da vítima, 

basta que esta tenha sido violada em seus direitos de índole internacional por 

ato de um Estado sob cuja jurisdição se encontrava. 

Quando se aborda acerca do tema “Direitos Humanos”, importante 

mencionar o conceito e as diferenças existentes entre “Direitos Humanos” e 

“Direitos Fundamentais”.  

Acerca do conceito de Direitos Humanos, Narciso Leandro Xavier Baez 

(2011) afirma que:  

 

São um conjunto de valores éticos, positivados ou não, que tem por 
objetivo realizar a dignidade humana em suas dimensões: básica 
(protegendo os indivíduos contra qualquer forma de coisificação 
ou de redução do seu status como sujeitos de direitos) e cultural 
(protegendo a diversidade moral, representada pelas diferentes 
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formas como cada sociedade implementa o nível básico da 
dignidade humana). (grifo nosso) 

 

Assim, os Direitos Humanos objetivam concretizar a dignidade da pessoa 

humana em suas variadas dimensões, analisando-se cada caso concreto. 

A noção de “Direitos Fundamentais” está compreendida, 

terminologicamente, como sendo limitador do poder estatal, tendo como objeto 

primordial o particular, a própria pessoa. Liga-se diretamente ao direito 

reconhecido pelo direito positivo e constitucional que estão previstos em uma 

Nação. (MAZZUTTI, 2012, p. 29) 

Já os “Direitos Humanos”, referem-se ao direito instituído no direito 

internacional, independendo a vinculação do indivíduo a um determinado 

Estado. (MAZZUTTI, 2012, p. 30) 

Com relação à distinção, Fábio Konder Comparatto (2001, p. 56) ensina 

que: 

É aí que se põe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica germânica 
entre direitos humanos e direitos fundamentais (Grundreche). Estes 
últimos são os direitos humanos reconhecidos como tal pelas 
autoridades, às quais se atribui o poder político de editar normas, tanto 
no interior dos Estados quanto no plano internacional; são os direitos 
humanos positivados nas Constituições, nas leis, nos tratados 
internacionais. Segundo outra terminologia, fala-se em direitos 
humanos fundamentais típicos e atípicos, sendo estes os direitos 
humanos ainda não declarados em textos normativos. (grifo do autor) 

 
O autor Valério Mazzuolli (2018, p. 04) ensina que os direitos do homem 

sugere a série de direitos naturais (aqueles ainda não positivados). Porém, 

atualmente, com exceção de raríssimos exemplos, é difícil existir direitos ainda 

não reconhecidos constitucionalmente ou até mesmo em tratados internacionais 

de proteção, enquanto que a expressão “direitos fundamentais” é ligada à 

proteção interna dos direitos dos cidadãos, coadunada aos aspectos 

constitucionais de proteção, já tipificados nas Cartas Constitucionais. Tratam-se, 

portanto, de direitos garantidos e limitados tanto no tempo, quanto no espaço.  

 

2.1.1 Gerações dos Direitos Humanos 
 

Os Direitos Humanos são divididos em “categorias”, “dimensões” ou 

“gerações”, fundamentados no percurso histórico que inspirou sua criação. 
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Infere-se que, no decorrer dos tempos, os Direitos Humanos tiveram suas 

características alteradas, atingindo, cada vez mais pessoas ou grupos de 

pessoas. Verifica-se que houve uma espécie de “mutação” na proteção dos 

Direitos Humanos com o passar do tempo, necessitando, assim, de teorização 

das dimensões de direitos. (MAZZUOLI, 2018, p. 30) 

A primeira geração trata dos direitos de liberdade, sendo os primeiros a 

constarem em textos normativos, sendo abordados como direitos civis e 

políticos, que, historicamente, correspondem à fase inaugural do 

constitucionalismo ocidental. (MAZZUOLI, 2018, p. 30) 

Cuida-se, nessa geração, das liberdades públicas, orientadas pelos 

direitos civis e políticos básicos, que surgiram com a Magna Carta (1215), do Rei 

João Sem Terra. (MALHEIRO, 2016, p. 37) 

Esta dimensão é vinculada ao caráter individualista abalizado durante o 

Estado Liberal, consagrando como direitos essenciais. Nas palavras de Sarlet 

(2001, p. 50): 

 

[...], de marcado cunho individualista, surgindo e afirmando-se como 
direitos do indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como 
direitos de defesa, demarcando uma zona de não intervenção do 
Estado e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder. 

 
Assim, verifica-se que se tratam de direitos que possuem como titular o 

próprio indivíduo, sendo oponíveis ao Estado, tendo como exemplo os direitos à 

vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, ao nome, à nacionalidade, entre 

outros. (MAZZUOLI, 2018, p. 31) 

Já os direitos da segunda geração, advieram no início do século XX, 

compondo-se dos direitos da igualdade material, envolvendo a coletividade. 

(MAZZUOLI, 2018, p. 31) 

O surgimento dos direitos dessa geração deu-se frente aos inúmeros 

problemas sociais e econômicos que a industrialização, ocorrida no período 

entre 1840 a 1870 trouxe. Os direitos garantidos pela primeira geração não 

passavam de apenas formalidade, enquanto que a igualdade tipificada não era 

concretizada entre as classes populares, devendo, assim, haver um novo estágio 

de conscientização sobre as necessidades básicas da pessoa humana. 

(MAZZUTTI, 2012, p. 34) 
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Ante a urgência na melhoria do quadro social, visto que os trabalhadores 

sofriam grande exploração, não tendo direitos, surgiu uma nova teoria, advinda 

das pressões das reinvindicações do proletariado. Assim, a segunda geração de 

direitos tem como sujeito passivo o órgão estatal. 

Pontua o autor Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 51) que: 

 

Estes direitos fundamentais, que embrionária e isoladamente já haviam 
sido contemplados nas Constituições Francesas de 1793 e 1848, na 
Constituição Brasileira de 1824 e na Constituição Alemã de 1849 (que 
não chegou a entrar efetivamente em vigor), caracterizam-se, ainda 
hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais, 
como assistência social, saúde educação, trabalho, etc., revelando 
uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades 
materiais concretas, utilizando-se a formulação preferida na doutrina 
francesa. 
 
 

Tais direitos foram remetidos à esfera dos direitos programáticos, visto 

que não continham para a sua concretização garantias habitualmente providas 

pelos instrumentos processuais de proteção aos direitos da liberdade. 

(MAZZUOLI, 2018, p. 31) 

Surgem, ainda, os direitos de terceira geração, assentados no princípio 

da fraternidade, que se desprenderam da figura do individualismo, sendo 

destinados a proteger a nação, o gênero humano. 

Esses direitos foram fortemente influenciados pela proteção ao meio 

ambiente, sendo que apenas recentemente os documentos internacionais 

começaram a tipificar alguns desses direitos, porém, nem todos. 

Essa geração trouxe um alto teor de humanismo e universalidade, não 

destinando somente a proteger apenas um indivíduo especificamente, mas seu 

objeto transcender a ótica individualista, a fim de tutelar toda a coletividade. 

(MAZZUTTI, 2012, p. 36) 

Vladimir Oliveira da Silveira (2010, p. 176) aponta sobre a terceira 

dimensão:  

 
Uma nova geração de direitos, voltados para o ser humano em sua 
essência e do destino da humanidade, fincou raízes após a tragédia da 
Segunda Guerra Mundial, quando representantes de 51 países 
assinaram, em 1945, a carta-fundadora das ações Unidas, em São 
Francisco (EUA), proclamando os direitos e a dignidade da pessoa 
humana. Esses direitos dos povos ou dos seres humanos ficam 
conhecidos como os direitos de solidariedade – completando a 
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associação das três gerações de direitos humanos com o tríplice 
chamamento da Revolução Francesa: “Liberdade, igualdade, 
fraternidade (solidariedade). 
 

 

Assim, importante destacar as garantias dessa terceira geração, que 

foram questões relacionadas ao meio ambiente, paz, patrimônio comum da 

humanidade, direitos de solidariedade e fraternidade, sendo, portanto, 

transindividuais. 

Há, ainda, uma quarta geração que resulta da globalização dos direitos 

fundamentais, englobando direitos sociais que decorrem da evolução social. 

Como exemplo, têm-se questões relativas à biociência, biomedicina, informática, 

estudos de células-tronco, biodireito, direito à informação, entre outros. 

(MAZZUTTI, 2012, p. 36) 

Destaque-se que também em decisões monocráticas os Ministros têm 

reconhecido validade jurídica à categorização dos direitos humanos em 

gerações, como fez o Min. Celso de Mello em caso envolvendo o direito de 

criança de até 5 anos de idade ao atendimento em creche municipal, conforme 

verifica-se: 

 
É preciso assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito à 
educação – que representa prerrogativa constitucional deferida a todos 
(CF, art. 205), notadamente às crianças (CF, artigos. 208, IV, e 
227, caput) – qualifica-se como um dos direitos sociais mais 
expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração 
(ou dimensão) (RTJ 164/158-161), cujo adimplemento impõe ao Poder 
Público a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente 
num “facere” ou em um “praestare”, pois o Estado dele só se 
desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares 
desse mesmo direito, o acesso pleno ao sistema educacional, inclusive 
ao atendimento, em creche e pré-escola, “às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade” (CF, art. 208, IV, na redação dada pela EC n.º 
53/2006).1  
 
 

Verifica-se, assim, que o STF tem admitido, reiteradamente, a 

categorização dos direitos humanos em “gerações”, reconhecendo 

especialmente a “terceira geração” desses direitos, relativa ao postulado da 

solidariedade. 

                                            
 

1 STF, ADI 3540-MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.09.2005, DJ 03.02.2006. 
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Utiliza-se, além dos mencionados, os direitos de quinta geração, que 

dizem respeito à paz. (BONAVIDES, 2008) 

 

2.2 VÍTIMAS DE CRIME: SUA VALORIZAÇÃO COMO QUESTÃO DE 

DIREITOS HUMANOS 

 

Entre ordenamentos jurídicos pioneiros no tratamento da matéria da 

preocupação com a vitimologia, há de se mencionar o Código de Ur-Nammu2; 

Leis de Eshnunna3; Código de Hammurabi4; Alcorão5; Código de Manu6; Lei 

Mosaica7; Direito Talmúdico8 e Direito Romano9. 

Durante as atitudes nazistas, como por exemplo assassinatos em massa; 

manter sob cárcere judeus, em condições totalmente precárias e desumanas; 

superlotação nos “quartos”; restrições alimentares, entre diversas outras, 

ocorridas na Alemanha, no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

foram promulgadas diversas leis para justificar a ação nazista contra os judeus, 

entre elas a “Lei para a proteção do sangue e da honra alemães”, com a proibição 

                                            
 

2 Para alguns arqueólogos, este é o conjunto de normas mais antigas de que se tem notícia, com 
data aproximada de 2028 a.C. Demonstra claramente a preocupação com a vítima já naquela 
época. (BASTOS, 1997, p. 24) 
3 Calcadas em alguns pontos no princípio da composição legal e em outras já predeterminadas 
que os ilícitos eram punidos com a pena de morte, concluindo que a legislação era fundamentada 
no princípio da composição. (FERNANDES, 2014) 
4 Entre tantas normas criadas, no artigo 209 do Código aduz que: “Se um homem livre ferir a filha 
de outro homem livre e, em consequência disso, lhe sobrevier um aborto, pagar-lhe-á 10 siclos 
de prata pelo aborto”. Neste artigo está vislumbrado que a primeira preocupação com a vítima 
está na reparação do dano. (FERNANDES, 2014) 
5 Preocupação com a compensação de cunho patrimonial, em substituição ao exercício do direito 
de vingança privada. (FERNANDES, 2014) 
6 Em seu artigo 224, prevê que, quem desse uma “donzela com defeitos”, sem antes haver 
prevenido o interessado, impunha-se a reparação, trazendo a substituição da violência pela 
compensação pecuniária. (FERNANDES, 2014) 
7 Dispõe todo o regramento a ser seguido pelo povo judeu, havendo uma preocupação com a 
proteção da vítima de quaisquer danos causados pelo homem. (FERNANDES, 2014) 
8 Conforme salientado por Piedade Júnior, o Direito Talmúdico é “um trabalho enciclopédico 
versando sobre as leis, tradições, costumes, ritos e cerimônias judaicas. Além disso, contêm 
opiniões, discussões e debates, aforismos moralísticos e exemplos biográficos de sábios 
rabínicos.” (PIEDADE JÚNIOR,1997, p. 29) 
9 O autor Piedade Júnior aborda que os romanos tinham total conhecimento dos conceitos de 
reparação de dano, tanto material quanto moral, levando ao amparo da vítima, para tanto, os 
romanos deviam conhecer a personalidade da vítima. (PIEDADE JÚNIOR, 1997, p. 30)  
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de casamentos de judeus com não judeus, além de relações extraconjugais. 

(FERNANDES, 2014) 

A preocupação com a vítima somente chegou à Organização das Nações 

Unidas em 29 de novembro de 1985 que, em sua 96ª sessão plenária da 

Assembleia Geral, instituiu princípios básicos relativos às vítimas da 

criminalidade. Antes disso, os holofotes voltavam somente ao tratamento dos 

delinquentes. (FERNANDES, 2014) 

A partir disso, às vitimas passaram a ser vistas de maneira diferente. 

Quando o estudo da vítima é aprofundado, percebe-se que referida preocupação 

já vem de épocas remotas, visto que desde a Antiguidade (4000 a.C.) haviam 

mecanismos legais de amparo à vítima. (FERNANDES, 2014) 

Verifica-se nessa sistematização a ação no atendimento as vítimas, 

objetivando que venham a ser assistidas e ajudadas a superar a situação em 

que se encontram, sendo delineada a vitimização oculta, que aflora, 

consequentemente, como as lesões psicológicas e necessita da atuação de 

assistentes sociais e psicólogos, entre outros profissionais. 

Ao mencionar sobre direitos das vítimas, verifica-se que não há a 

existência de uma divisão doutrinária, mas a necessidade de uma 

compatibilização entre os direitos da vítima e do acusado. Visando alcançar o 

princípio da isonomia, que é um dos norteadores da Carta Magna, não pode 

existir dicotomia entre vítima e criminoso. 

Com relação ao Brasil, existem vários órgãos com a finalidade de dar 

atenção àquela camada da população que não possui tanta atenção estatal, 

entre eles se destacam: Programa de Apoio e Proteção a Testemunhas, Vítimas 

e Familiares de Vítimas da Violência (PROVITA), no Estado de Pernambuco; 

Centro de Referência Interprofissional na Atenção a Crianças e Adolescentes 

Vítimas de Violência (CRIAR), no Estado de Pernambuco, sendo criado em face 

da grande incidência de crimes contra a vida e a dignidade infanto-juvenil; no 

município de São Paulo, foi sancionada a Lei nº 13.198, de 30 de outubro de 

2001, promovendo a redescoberta da vítima com a instituição de um comitê 

gestor composto por representantes das Secretarias Municipais de Assistência 

Social, da Saúde, de Segurança Urbana e de Educação, bem como das 

Coordenadorias Especiais da Mulher e da População Negra, visando 
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implementar e manter um sistema de informação sobre os atendimentos das 

vítimas de violência, assim como dividir entre as secretarias esses atendimentos, 

não cabendo a apenas um único órgão ficar sobrecarregado; Centro de 

Referência e Apoio à Vítima (CRAVI), que tem como população-alvo as vítimas 

diretas (pessoas que sofreram diretamente os danos causados pelo ato 

criminoso); vítimas indiretas (familiares e dependentes da vítima direta), e 

pessoas a ela ligadas por vínculos afetivos; os crimes violentos (entendidos 

como crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa). 

 O CRAVI atende prioritariamente casos de homicídio consumado e 

tentado, latrocínio, violência sexual, violência doméstica, lesão corporal grave e 

ameaça; Programa de Atendimento às Vítimas de Santa Catarina (Pró-Cevic), 

cujo facilita o acesso de todos aos seus direitos fundamentais, principalmente à 

parcela não tão favorecida da população, buscando a reestruturação moral, 

psicológica e social não só da vítima como também de seus familiares. 

(FERNANDES, 2014) 

Os programas, apesar de se apresentarem de forma simples, realizam um 

trabalho muito importante no atendimento das vítimas de agressão. Ocorre que, 

há a necessidade de que outros órgãos sejam “provocados” para realizarem 

esse tipo de assistência, ante o significativo aumento de todas as formas de 

violência, sendo física, moral, sexual, psicológica, entre diversas outras. 

No Paraná, por iniciativa do juiz José Guilherme Xavier Milanezi, em razão 

do grande número de processos envolvendo abuso sexual de diversas crianças 

em uma escola, surgiu o projeto “Enxugue essa Lágrima”, o qual tem parcerias 

entre o Tribunal de Justiça paranaense com quatro universidades de Curitiba. 

(Luiza Fariello, 2017) 

O magistrado notou que, em que pese já iniciado o procedimento do 

Depoimento Especial (mesmo antes da implementação da Lei), não havia 

acompanhamento psicológico da situação da vítima após o processo. (Luiza 

Fariello, 2017) 

Atualmente, o projeto paranaense conta com 50 vagas para atendimento 

de crianças, realizados em quatro universidades: Pontífica Universidade Católica 

do Paraná; Universidade Tuiuti do Paraná; Uniandrade e UniBrasil, sendo que 

convênios com universidades do interior do estado estão em andamento. Os 
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infantes são encaminhados para atendimento independentemente da fase 

processual, mesmo que o processo ainda não foi transitado em julgado ou até 

mesmo que o abuso não fora comprovado. (Luiza Fariello, 2017) 

A preocupação com a vítima, como já narrado anteriormente, foi tardia. 

Verifica-se que, sempre que houver qualquer tipo de infração penal, haverá, 

também, grandes prejuízos à vítima, necessitando, esta, de um tratamento 

especial, a fim de ter sua integridade física e psicológica intactas. 

 

2.3 A PROTEÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90) e a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, a qual foi ratificada pelo Brasil em 24/09/1990, o ordenamento jurídico 

e a cultura brasileira passaram a ter novos paradigmas inspirados pela 

concepção da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, devido à 

condição peculiar de desenvolvimento10. (PIOVESAN e PIROTTA, 2003, p. 277) 

Antes disso, não havia documento que consolidasse os direitos da 

população infanto-juvenil. A partir do ECA, houve significativas alterações frente 

às possibilidades de uma intervenção estatal na vida de crianças e adolescentes. 

Ocorre que, a implementação integral do ECA, mesmo passados quase 

30 anos de sua instituição, representa um desafio para todos os comprometidos 

com a garantia dos direitos da população que o estatuto visa proteger. 

(LORENZI, 2016) 

 Antonio Carlos Gomes da Costa (1996) denomina de “salto triplo” os três 

pulos necessários à implementação da lei 8.068/90 de forma eficaz.  

São eles: 1) mudanças no panorama legal: os municípios e estados 

devem se adaptar à nova realidade legal; 2) ordenamento e reordenamento 

                                            
 

10 A Carta Magna, em seu artigo 227, estabelece que: “É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988) 
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institucional: fazer com que haja o trabalho eficaz de instituições trazidas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente: conselhos dos direitos, conselhos 

tutelares, fundos, instituições que executam as medidas socioeducativas e 

articulação das redes locais de proteção integral; e, por fim melhoria nas formas 

de atenção direita: É preciso mudar a maneira de ver, entender e agir dos 

profissionais que trabalham diretamente com as crianças e adolescentes, 

fazendo com que haja uma maior compreensão do fato em si, bem como dos 

dramas que as vítimas vêm passando.  

Assim, verifica-se que o Estado e a própria sociedade devem assegurar, 

através de leis ou até mesmo outros meios, todas as oportunidades àqueles que 

estão em peculiar condição de desenvolvimento, objetivando lhes facultar o 

completo desenvolvimento de suas capacidades, cuidando para que isso seja 

alcançado em condições de liberdade e dignidade, conforme preceituado pela 

Carta Magna11. 

Importante mencionar que, além da proteção integral por parte do Estado 

Brasileiro, as crianças e os adolescentes também são protegidos 

internacionalmente. Menciona-se a princípio, a Convenção sobre os Direitos da 

Criança, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1989 e vigente desde 

1990, tratando-se de um tratado internacional acerca de Direitos Humanos que 

mais teve ratificações. (PIOVESAN; PIROTTA, 2003, p. 278) 

Referida Convenção aborda a concepção do desenvolvimento pleno e 

integral da criança, reconhecendo-a como verdadeiro sujeito de direito, exigindo 

proteção especial e absoluta prioridade. (PIOVESAN; PIROTTA, 2003, p. 279) 

                                            
 

11 Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.   § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à 
saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas [...] (BRASIL, 1988) 
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Os Estados-partes, ao ratificarem a Convenção, comprometem-se a 

proteger a criança de toda e qualquer forma de discriminação, assegurando-lhe 

assistência apropriada. 

Vislumbra-se que no ordenamento jurídico brasileiro, as crianças e os 

adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais garantidos à pessoa 

humana, tanto de forma nacional, quanto de forma internacional de que o Brasil 

faz parte. 

 

2.4 PELA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS DA VÍTIMA COMO RESGATE 

DE SUA DIGNIDADE 

 

A dignidade da pessoa humana, como hoje é reconhecida, tem bases 

religiosas e filosóficas. Segundo Barroso (2012, p. 14), “se assenta sobre o 

pressuposto de que cada ser humano possui um valor intrínseco e desfruta de 

uma posição especial no universo”.  

Apenas no Iluminismo (século XVIII) que o conceito de dignidade passou 

a ganhar forte impulso. A busca pela razão, conhecimento e liberdade foi capaz 

de percorrer a muralha da ignorância que a fé manipulada havia construído. 

(BARROSO, 2012, p. 13) 

Portanto, o fato de o Constituinte ter elencado a dignidade da pessoa 

humana12 no rol dos fundamentos da República faz com que ela assuma, além 

da função principiológica, também a função de regra jurídica interna.  

Conforme já exposto, sempre que há um delito, há uma vítima fragilizada. 

Assim surge a necessidade de resguardar a dignidade da vítima, visto que é 

autora e destinatária das normas jurídicas, merecendo participação efetiva na 

relação processual. A tutela aos seus direitos representa resposta eficaz aos 

anseios vitimológicos, trazendo a reparação do dano suportado pela ação 

delinquente e o retorno ao status quo ante. (MAZZUTTI, 2012, p. 115) 

                                            
 

12 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana. 
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Muitas vezes a persecução estatal é incapaz de restituir-lhe bens não 

quantificáveis como a saúde física ou a estrutura psicológica que, uma vez 

prejudicadas, jamais retomarão seu estado original. A pena imposta ao criminoso 

dificilmente leva em consideração os seus interesses, estando mais centradas 

em servir de exemplo de autoridade do Estado do que de estímulo para a vítima.  

Dessa forma, as narrativas das vítimas trazem uma enorme carga de 

sofrimento que, se não fosse dito e ouvido por todos os envolvidos na questão, 

facilmente passaria despercebido, por isso a importância de assistência à vítima. 

 A vítima não é parte da ação penal, visto que quem processa o acusado 

de um crime é o próprio Estado, representado pelo Ministério Público, que 

representa a Justiça Pública. Mesmo assim, o Código de Processo Penal contém 

previsões atinentes à pessoa que sofreu o crime. Em seu artigo 201, estabelece 

que a vítima tem o direito de ser comunicada dos atos processuais (inclusive 

aqueles relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão) por correio ou por 

e-mail; de permanecer em espaço reservado separado do acusado antes da 

audiência; de não ser punida caso não diga a verdade em seu depoimento à 

Justiça (aliás, exatamente como ocorre com o réu: vítima e acusado estão 

envolvidos de maneira tão pessoal nos fatos que nem mesmo o ordenamento 

jurídico exige deles imparcialidade e isenção de ânimos, e daí o afastamento da 

vítima da relação penal). (BRASIL, 1941) 

Percebe-se que o ser humano ocupa a posição de destaque no Direito, 

sendo que sua dignidade é seu bem maior, Santos (2014, p. 27), destaca que: 

  

Como referência e ocupando posição central do Direito, encontra-se o 
ser humano, sendo que sua dignidade é um bem maior a servir de 
referência e estrutura a todos os direitos fundamentais, à autonomia 
individual e a personalidade de cada indivíduo, funcionando essa 
dignidade como fundamento e limites dos direitos indispensáveis. 

 

Considerar a dignidade da vítima é levar em conta todo o caminho que 

esta precisa percorrer como auxiliar estatal na persecução penal, sendo 

inadmissível deixá-la em desamparo quando a reparação do dano for impossível, 

em decorrência da não descoberta da autoria, ou porque o autor do delito é 

insolvente, ou, até mesmo, porque a sentença demorou demais para ser 

proferida. 
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A vítima é um dos objetos de estudo da Criminologia. García-Pablos De 

Molina (1997, p. 33), diz que: 

 
 Cabe definir a criminologia como ciência empírica e interdisciplinar, 
que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do 
controle social do comportamento delitivo, e que trata de subministrar 
uma informação válida, contrastada, sobre a gênese, dinâmica e 
variáveis principais do crime – comtemplado este como problema 
individual e como problema social -, assim como sobre os programas 
de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva do 
homem delinquente. 

 

Resumidamente, a criminologia é considerada como ciência, vez que 

reúne informação válida e confiável, sendo estudada sobre o enfoque do 

problema criminal. Seu estudo é realizado a partir do chamado “método 

empírico”, o qual se baseia na análise e observação da realidade. (SANTOS; 

FERRAREZI, 2015) 

No ano de 1985, a Organizações das Nações Unidas conferiu um conceito 

do que vem a ser vítima de criminalidade: 

 
Entendem-se por "vítimas" as pessoas que, individual ou 
coletivamente, tenham sofrido um prejuízo, nomeadamente um 
atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem 
moral, uma perda material, ou um grave atentado aos seus direitos 
fundamentais, como consequência de atos ou de omissões violadores 
das leis penais em vigor num Estado membro, incluindo as que 
proíbem o abuso de poder. (...) O termo vítima inclui também, conforme 
o caso, a família próxima ou as pessoas a cargo da vítima direta e as 
pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao intervirem para prestar 
assistência às vítimas em situações de carência ou para impedir 
vitimização. 

 

Ser vítima de qualquer delito está relacionado com a violação de seus 

Direitos Fundamentais e de sua dignidade. Por esta razão, estudos que visam 

amenizar o sofrimento e amparar, mesmo que financeiramente, os vitimados 

devem ser desenvolvidos como forma de proteger a dignidade daqueles que 

sofreram com as consequências do crime. (SANTOS; FERRAREZI, 2015) 

Assim, ocorrendo um ato ilícito, consequentemente pode acarretar em 

efeitos no âmbito do Direito Civil e Penal, fazendo surgir ao Estado e à vítima a 

pretensão de ressarcimento dos danos sofridos. 

Os delitos podem atingir diferentes esferas da vida humana, podendo ser 

materiais, psicológicos, sociais e morais), sendo, via de consequência, 
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imprescindível se recompor o bem jurídico lesionado pela conduta criminosa. 

(MAZZUTTI, 2012, p. 116) 

A reparação de danos morais e materiais encontra-se contemplada em 

diversas disposições no ordenamento jurídico brasileiro, citando-se, a título de 

exemplo o Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal e Código de 

Processo Penal.  

Com relação à legislação civil, a obrigação de indenizar está tipificada no 

artigo 159, que prevê: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano”. (BRASIL, 2002) 

Já o Código Penal mantém a sentença penal condenatória como título a 

ser executado no âmbito cível, conforme artigo 91, inciso I13, obrigando-se o 

responsável a reparar o dano causado. (BRASIL, 1940) 

Além do supracitado, outros tratam dessa reparação, como por exemplo, 

o artigo 171, parágrafo 2º, inciso VI do Código Penal e artigos 81, inciso II e 83, 

inciso IV do mesmo Codex, cujos tratam da necessidade de que o criminoso 

repare o dano para fins de suspensão condicional da pena e livramento 

condicional. (BRASIL, 1940) 

Verifica-se, portanto, que, em tema de reparação de dano, o princípio 

utilizado é o da independência da ação civil e penal, estendendo os efeitos da 

sentença penal ao juízo civil. (MAZZUTTI, 2012, p. 117) 

A imprescindibilidade de revalorização da vítima é claramente nítida, 

havendo necessidade de implementação de mecanismos voltados à concreta 

satisfação dos interesses daquela. 

Acerca do assunto, Antonio Scarance Fernandes (1995, p. 95) aduz que: 

 

Crescem os fundos de indenização. Preocupam-se os países em criar 
estímulos para que o delinquente [sic] repare o dano, prevendo-se 
programas de reparação e de conciliação tendentes a evitar a 
imposição da pena, estipulando-se a reparação como pena para 
pequenos delitos ou como sanção substitutiva. Acentua-se visível 
inclinação para admitir que entidades coletivas, associações, 

                                            
 

13 Art. 91: São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado 

pelo crime. (BRASIL, 1940) 
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sindicatos, passam defender, em sede penal, interesses civis. (grifo do 
autor) 

 
Conforme verifica-se, é imprescindível a atuação estatal como garantidora 

da reparação do dano à vítima. 

A justiça restaurativa também se apresenta como opção de célere 

reparação do prejuízo, visto que foca a atenção no binômio autor do fato e vítima, 

não sendo centrada na ideia de punição do infrator. (MAZZUTTI, 2012, p. 121) 

Com essa modalidade, as partes envolvidas podem transigir ou acordar a 

melhor opção para o ressarcimento dos danos. Há a inclusão da vítima no 

procedimento, em conjunto com o autor do fato. 

A novidade desse modelo está na oportunidade conferida às partes em 

discutir e buscar um acordo para solucionar o conflito, havendo valorização da 

vítima, a qual pode acordar sobre o ocorrido, escolhendo o que vai de encontro 

com seus interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MOVIMENTO VITIMOLÓGICO 

 

O estudo da vítima é de suma importância, visto que esta foi relegada ao 

esquecimento por longos períodos na história. A importância das pessoas que 

sofriam e sofrem processos vitimizatórios demorou a ser reconhecida.  

Assim, é de grande importância estudar não somente o autor do delito, mas 

também a vítima, visto que em alguns casos esta participa na consecução 

criminosa, mesmo que de forma involuntária.  

 



24 

 
 

3.1 CONCEITO DE VÍTIMA  

 

Edgard de Moura Bittencourt (1978), embora reconheça as dificuldades para 

estabelecer um conceito único de vítima, define como sendo o sentido originário 

a pessoa que sofre os resultados infelizes dos próprios atos, dos de outrem ou 

do acaso, reconhece, também, o conceito jurídico-geral, representando aquele 

que sofre diretamente a ofensa ou ameaça ao bem tutelado pelo direito e o 

conceito jurídico-penal-restrito, designando o indivíduo que sofre diretamente as 

consequências da violação da norma penal; e, por fim, o sentido jurídico-penal-

amplo, que abrange tanto o indivíduo, quanto a comunidade que sofrem 

diretamente as consequências do crime. 

Eduardo Viana (2018, p. 155), afirma que a vítima, em uma análise 

historiográfica, passou por um longo período de ostracismo, sendo que sempre 

foi totalmente estranha ao sistema penal.  

Hans von Hentig (1979, p. 404), na obra The Criminal and His Victim (1948), 

tenta tornar sistemática as diferenciações nas relações  autor-vítima  para  a  

gênese do crime. Parte de grupos sociais de vítimas e apresenta diversas 

classes vitimais: jovens, mulheres, idosos, deficientes mentais, imigrantes, 

minorias, indivíduos de pouca inteligência, deprimidos, solitários, etc. Além 

destes grupos, traz também grupos de vítimas deprimidas, desenfreadas, 

libertinas, solitárias, atormentadas, lutadoras e, isoladamente, no crime de 

estelionato, segrega as resistentes das cooperadoras. 

A vítima sempre ficou em segundo plano. A explicação do comportamento 

delitivo sempre foi concentrada apenas na pessoa do autor do crime, diluindo, 

assim, o protagonismo da vítima na gênesis do comportamento delitivo.  

Entretanto, atualmente a vítima desperta o interesse da Criminologia, do Direito 

Penal e da Política Criminal.  

Essa alteração no protagonismo da vítima possui íntima relação com a 

Segunda Guerra Mundial (1939–1945), já que houve significativas mudanças no 

estudo da vítima após o Holocausto, visto que houve o genocídio de seis milhões 

de judeus nos campos de concentração nazistas. A vítima passa a ser 

considerada como um elemento para que o crime fosse entendido, além disso, 

um agente para o nascimento do crime. (VIANA, 2018, p. 156) 
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Há de se mencionar que o estudo da vítima é realizado pela Vitimologia, 

que é um campo multidisciplinar que abrange vários níveis de atuação em 

diferentes contextos. O surgimento da Vitimologia se deu como uma disciplina 

derivada da criminologia (ELIAS, 1986, p. 20). 

Luiz Flávio Gomes e Antonio García-Pablos de Molina (2010, p. 479) 

ensinam que: “há anos vem a Vitimologia [...] estudando a vítima e suas relações, 

seja com o infrator, seja com o sistema.”  

Mendelsohn é um dos pioneiros da vitimologia e é considerado o 

verdadeiro pai desta ciência, sendo que foi enfático ao defender a autonomia 

científica da vitimologia. Em sua obra “A Vitimologia” (1056) destaca a 

importância de se estudar a vítima sob diferentes ângulos: de direito penal, 

psicologia e psiquiatria. Analisa as razões e as consequências da relação autor-

vítima, apontando como sugestão a sistematização do tema, não como um mero 

departamento da ciência penal, mas a uma ciência unida à criminologia, sob a 

denominação de vitimologia. 

 

3.1.1 Fases historiogeográficas da vítima dentro do cenário do crime 
 

Dentro da evolução historiogeográfica da vítima no cenário do crime, três são 

as fases: a) a idade de ouro; b) a neutralização do poder da vítima; c) o 

redescobrimento da figura da vítima. 

A idade de ouro tem como marca o protagonismo da vítima acusada no 

sistema de vingança do delinquente. Nesta fase, inexistiam limites à vingança de 

sangue. A vingança era vista como um dever de toda a sociedade para com a 

vítima (VIANA, 2018, p. 155-156). 

Nesse sentido, Luiz Flávio Gomes e Antônio García Pablos de Molina (2000, 

p.73) comentam: 

 

O abandono da vítima do delito é um fato incontestável que se 
manifesta em todos os âmbitos: no Direito Penal (material e 
processual), na Política Criminal, na Política Social, nas próprias 
ciências criminológicas. Desde o campo da Sociologia e da Psicologia 
social, diversos autores, têm denunciado esse abandono: o Direito 
Penal contemporâneo – advertem – acha-se unilateral e 
equivocadamente voltado para a pessoa do infrator, relegando a vítima 
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a uma posição marginal, no âmbito da previsão social e do Direto civil 
material e processual. (grifo nosso) 

 

Nesta fase, a vítima acaba perdendo seu papel como protagonista do 

processo penal inquisitivo, tendo apenas uma função acessória. 

Com a vinda da intitulada “Lei do Talião” (1770 a.C), expressa pela máxima “olho 

por olho, dente por dente”, começou a ser admitido que o criminoso pagasse 

uma quantia estipulada para que houvesse a desistência, por parte da vítima, de 

um conflito maior.  (VIANA, 2018, 157) 

Já na fase da neutralização, a vítima não tem poder de reação para com 

o fato delituoso, que acaba sendo assumido pelos poderes públicos. Não há 

espaço no sistema legal, tampouco no criminológico para a vítima, as ações 

públicas tomam assento, visto que a pena passa a ser uma garantia da ordem 

coletiva e não apenas da vítima (VIANA, 2018, p. 158). 

A influência desta fase é vista até hoje dentro do Código Penal vigente, 

que são, segundo Eduardo Viana (2018, p. 158): as pouquíssimas hipóteses de 

ação penal de natureza privada; escassas possibilidades de interferência da 

vítima no Processo Penal (representação, queixa-crime e assistência). 

Na terceira e última fase, o papel da vítima é revalorizado, sendo que há 

uma grande preocupação com a vítima do delito (como até hoje ocorre dentro do 

Direito Penal e Processo Penal). Não há a figura de um código mais punitivo, 

mas sim que alguns desvios que se ocupam das coisas da Justiça sejam 

eliminados.  

3.1.2 Vitimização primária, secundária e terciária 
 

A ridicularização da vítima, o preconceito contra quem sofre crime traz um 

obstáculo ao reconhecimento de seus direitos, assim, vê-se a necessidade de 

estudo dos processos de vitimização.  

Tem especial importância a distinção das categorias de vitimização, sendo 

separadas em vitimização primária, secundária e terciária. 

A vitimização primária é utilizada para intitular o processo pelo qual uma 

pessoa sofre de forma direta ou indireta, os efeitos nocivos advindos de um delito 

ou fato traumático, que podem ser materiais ou psíquicos. (VIANA, 2018, p. 166) 
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Já a vitimização secundária, também chamada de sobrevitimização ou 

revitimização, equivale em custos adicionais causados à vítima em decorrência 

da necessária interferência das instâncias formais de controle social. A dor que 

causa à vítima reviver a cena ou como ocorreu o crime ao declarar o ocorrido 

em fase judicial, a mágoa, o sentimento de humilhação que tem quando os 

advogados de defesa argumentam que foi a própria vítima que com sua conduta 

provocou o delito. (VIANA, 2018, p. 167) 

Há, na vitimização secundária o desvio de finalidade da atuação jurisdicional, 

causando, por consequência, uma nova vitimização. (VIANA, 2018, p. 167) 

Ana Schmidt de Oliveira (1999, p. 113) faz a análise de alguns possíveis 

motivos pelos quais a vitimização secundária é mais preocupante que a primária: 

o primeiro deles aborda sobre o desvio de finalidade, visto que as instâncias 

formais de controle social são destinadas a evitar a vitimização, o que pode 

trazer a sensação de desamparo e frustração; o segundo vincula-se à produção 

de grave perda de credibilidade nas instâncias formais de controle social e, por 

fim, a atuação destes últimos depende essencialmente da atuação da vítima. 

Em pesquisa de vitimização realizada pelo Instituto Latino-Americano das 

Nações Unidas para a Prevenção do Delito e o Tratamento do Delinquente 

(2012), obteve-se o seguinte resultado: 

 

Em média, apenas um terço das vítimas nas Capitais notificou o crime 
à polícia, estando o Rio de Janeiro ligeiramente abaixo das demais 
cidades (24,5%) e Vitória um pouco acima (33,5%). Isto significa que a 
‘cifra negra’, ou taxa de subnotificação no país continua em torno de 
2/3, tal qual já observado nas pesquisas anteriores de vitimização 
realizadas entre 1992 e 1997. O padrão de notificação manteve-se 
igualmente inalterado: o montante do prejuízo causado, a necessidade 
de um boletim de ocorrência para o recebimento de seguro e a 
gravidade do ato explicam as elevadas taxas de notificação de roubos 
de automóveis, motocicletas, arrombamentos e roubos. Os crimes 
envolvendo pessoas que se conhecem – agressão sexual – quantias 
de pouca monta ou modus operandi não violento, por outro lado, 
apresentam elevadas taxas de subnotificação. Isto significa que as 
estatísticas oficiais de criminalidade são especialmente ruins para 
o monitoramento deste tipo de delito, com consequências 
importantes para o combate aos mesmos. (grifo nosso) 

  

A vitimização terciária aborda acerca do conjunto de custos adicionais 

sofridos por quem foi penalizado pela prática do crime, assim como, por ventura, 
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a penalização que é suportada pela própria vítima do crime, sendo, por exemplo, 

quando a comunidade ridiculariza a vítima. 

Em alguns casos, a própria vítima acaba desenvolvendo um complexo de 

culpa. Isto advém de uma sequela psicopatológica (auto culpabilização), visto 

que muitas vezes os infratores justificam sua conduta atribuindo a 

responsabilidade à vítima. 

Destaca-se que, ao longo da história, a vítima foi ganhando importante 

relevância no âmbito criminal, vez que o delito ocorrido a atinge de forma isolada, 

sem que a sociedade em um todo seja ofendida, cabendo, assim, somente à 

vítima a escolha de falar ou não sobre o ocorrido. 

 

3.2 VITIMOLOGIA NO BRASIL  

 

No Brasil, o primeiro trabalho sobre Vitimologia foi publicado no ano de 1958, 

através do professor Paul Cornil, tendo intitulado o artigo de “Contribuição da 

Vitimologia para as ciências criminológicas''. A partir daí o assunto acerca do 

estudo da vítima passou a ser cada vez mais abordado e debatido no país. 

Em 1971, o autor Edgard de Moura Bittencourt publicou a obra “Vítima: a 

Dupla Penal Delinquente-Vítima, Participação da Vítima no Crime. Contribuição 

da Jurisprudência Brasileira para a Nova Doutrina”. Em 1990, Ester Kosovski, 

Eduardo Mayr e Heitor Piedade Júnior coordenaram a obra “Vitimologia em 

Debate”, trazendo artigos nacionais e estrangeiros sobre o tema em comento. 

Em 1973, foi realizado o I Simpósio Internacional de Vitimologia, em Jerusalém, 

no qual estudiosos brasileiros participaram e interessaram-se no assunto, o que 

culminou na realização do I Congresso Brasileiro de Vitimologia, no mesmo ano, 

na cidade de Londrina/PR, tendo como conclusões, conforme relata Edgard 

Moura Bittencourt (1978, p. 51): 

 
 
[...] as vítimas e suas famílias, quando careçam de assistência, 
orientação e apoio a que fazem jus no caso de réus pobres, de garantia 
pelo Estado, de indenização, em princípio reparatório às vítimas ou a 
seus familiares, com cobrança regressiva aos réus solváveis, uma vez 
que, irrecorrivelmente condenados; em sendo o sentenciado 
insolvável, a indenização caracterizaria encargo estatal, a ser 
prestado em molde securitário. (grifo nosso) 
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Como consequência do resultado desses estudos, a Sociedade Brasileira 

de Vitimologia (SBV) foi fundada em 28 de julho de 1984, no Rio de Janeiro, por 

especialistas das áreas de Direito, Medicina, Psiquiatria, Psicologia, Sociologia 

e Serviço Social, bem como outros estudiosos das ciências sociais, a qual tem 

por finalidade, segundo o artigo 3º de seu Estatuto: I – realizar estudos, 

pesquisas, seminários e congressos ligados ao tema; II – formular questões que 

sejam submetidas ao estudo e decisão da Assembleia Geral; e III – manter 

contato com outros grupos nacionais e internacionais, promovendo reuniões 

regionais, nacionais ou internacionais sob aspectos relevantes dos diversos 

campos do Direito no que concerne à Vitimologia. (MAZZUTTI, 2012, p. 79) 

Assim, a partir de sua fundação, a SBV iniciou a organização de 

congressos nacionais, simpósios, cursos, seminários, entre outros, em diversas 

cidades do Brasil.  

O estudo da Vitimologia envolve o comportamento de quem cometeu o 

delito em relação às suas vítimas; o comportamento de suas vítimas em relação 

aos criminosos; a responsabilidade das vítimas para a ocorrência do crime e, 

também, a história do indivíduo criminoso, abrangendo o que o levou a praticar 

tal crime (MAZZUTTI, 2012, p. 79). 

A partir da Constituição Federal de 1988, o Brasil ratificou diversos 

tratados internacionais, inserindo-se no cenário internacional de proteção dos 

Direitos Humanos (MAZZUTTI, 2012, p. 80). 

As Nações Unidas têm se preocupado com a questão das vítimas, sendo 

que aprovou, com o voto do Brasil, a Declaração dos Direitos das Vítimas de 

Crimes e Abuso de Poder, em Assembleia Geral no Congresso de Prevenção de 

Crime e Tratamento de Delinquente em Milão, na Itália em 1985, ratificado pelo 

Brasil em 1986. 

Assim, a abordagem vitimológica mostrou-se um possível método eficaz, 

não de resolver o problema da criminalidade, mas de reduzi-lo e dar um 

tratamento mais humanitário aos menos favorecidos da sociedade, escutando-

os e incluindo-os como vítimas vulneráveis nas decisões sobre o seu destino, 

tendo como objetivo máximo de encontrar respostas positivas para as partes 

envolvidas e assim aproximar-se da Justiça. 
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O processo de internacionalização dos Direitos Humanos foi impulsionado 

pela necessidade de uma ação internacional com grande eficácia para que tais 

direitos fossem cada vez mais tutelados, fazendo com que fosse possível a 

responsabilização do Estado no domínio mundial, quando as instituições 

nacionais se mostram falhas ou omissas (PIOVESAN, 2010, p. 123). 

No âmbito internacional, evoluíram os debates acerca da necessidade de 

tutela aos direitos da vítima. Porém, somente em 29 de novembro de 1985 a 

Assembleia Geral da ONU adotou a Resolução 40/34 e anexos: Declaração dos 

Princípios Fundamentais de Justiça relativos às Vítimas de Crimes e de Abuso 

de Poder, a qual contém os princípios fundamentais para a proteção dos direitos 

das vítimas.  

Os princípios que constam na Declaração incluem o acesso à justiça e o 

tratamento equitativo; normas de respeito e dignidade; direito à proteção e 

assistência; direito de restituição e reparação; direito a indenização, entre outros 

(MAZZUTTI, 2012, p. 81). 

Na Declaração (1985, p. 1), vítimas são definidas como:  

 

[...] pessoas que, individual ou coletivamente tenham sofrido um 
prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade física e um 
sofrimento de ordem moral, uma perda material, ou um grave atentado 
aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou de 
omissões violadores das leis em vigor num Estado membro, incluindo 
as que proíbem o abuso de poder. 

 

Assim, verifica-se que a vítima deve sempre ser tratada com compaixão 

e respeito à sua dignidade, possuindo, também, direito a ser compensada pelo 

dano que tenha sofrido, através das instâncias judiciárias. 

 

3.3 A VÍTIMA NO SISTEMA PENAL 

 

A vitimologia é muito mais “filha” da Criminologia do que o Direito Penal. 

A Criminologia estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, bem 

como o campo das ciências antropológicas, médicas e psicológicas. (VIANA, 

2008, p. 38)  
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Já o Direito Penal ocupa-se de temas parcialmente diversos e conduz um 

estilo de pensamento muito diferente. Preocupa-se com a igualdade formal e 

com a legalidade real. Procura evitar a valorização do ato, assim como a 

culpabilidade do autor, e pretende prevenir, controlar e reconciliar mais que 

castigar, mais que “fazer justiça”. Já a vitimologia pensa, antes de tudo, em dar 

a devida assistência à vítima do ocorrido, antes mesmo de seguir os trâmites 

legais em face do autor do delito. (MAZZUTTI, 2012, p. 90) 

O Código Penal não possui uma conceituação explícita ou classificação 

no que tange à vítima, apenas nas partes geral e especial do codex há a 

presença desta figura, apresentando condições ou qualidades que garantem a 

conceituação, qualificação ou exclusão do crime, destinando poucos artigos à 

proteção da vítima, verificando-se, assim, a imprescindibilidade de atenção e 

tratamento peculiar aos ofendidos. (MAZZUTTI, 2012, p. 91) 

Ana Sofia Schimdt de Oliveira (1999, p. 154), em sua obra “A vítima e o 

Direito Penal”, aduz que: 

 

Ainda em razão da falta de estudos aprofundados acerca da questão 
vitimológica no Brasil, a vítima sempre foi, para o direito penal, uma 
personagem desconhecida. Nunca se buscou descobrir, por algum 
método empírico sério, quais suas expectativas em relação ao direito 
penal, qual a medida que gera sua satisfação. Os estudos vitimológicos 
realizados em outros países revelam que as concepções do senso 
comum em relação à vítima são muitas vezes fruto de meras 
suposições, de uma visão distorcida e preconceituosa. Daí a 
necessidade de se conhecer aquela que é também “cliente” do sistema 
penal, antes de se pretender satisfazer seus supostos interesses. (grifo 
nosso) 

 

O Código Penal, desta forma, é o código dos delinquentes, não o código 

das vítimas. Há de se mencionar que existem três fases com relação à vítima no 

Direito Penal. A primeira é conhecida por autotutela (ou autodefesa), que é 

baseada em um sentimento de vingança privada, impondo-se o mais forte em 

sacrifício do mais fraco. A solução se completava com as próprias mãos. 

Atualmente, não pertence mais à vítima o direito de punir, sendo tão somente 

papel do Estado. (PALAZZOLO, 2007, p. 122-123) 

Outra forma utilizada para que o litígio fosse solucionado é a auto 

composição, em que se verifica uma submissão, desistência, total ou parcial do 

direito que se encontra em debate. 
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No terceiro caminho em busca da solução de conflitos, surge o Estado-

juiz como detentor do poder de aplicar o direito ao caso concreto, fase intitulada 

de jurisdição. Nesta, o Estado retira das mãos dos particulares o direito de 

administrar a justiça diretamente. (MAZZUTTI, 2012, p. 92) 

Assim, conclui-se que a vítima passou a ocupar papel secundário, 

perdendo seu status de papel principal na punição do crime, o que provocou o 

desamparo da vítima. 

Verifica-se a importância da proteção da vítima, visto os reflexos 

negativos que uma conduta ilícita pode produzir, podendo ser de ordem psíquica, 

física, econômica e social. Torna-se, portanto, evidente a necessidade de 

garantir os direitos daquele que sofre de forma direta as consequências delitivas 

e que, muitas vezes, acaba sendo esquecido ou ignorado. 

No artigo 59 do Código Penal14, vislumbra-se que a conduta da vítima é 

considerada para fins de fixação da pena-base, em razão da sua influência na 

ocorrência do delito. Assim, quando da dosimetria da pena, o comportamento da 

vítima será analisado pelo magistrado, podendo ter influência na penalidade a 

ser aplicada ao acusado, podendo resultar na atipicidade ou antijuricidade da 

conduta do infrator, podendo este ser até mesmo absolvido. Em outras palavras, 

significa dizer que a vítima, conforme seu modo de agir pode ocasionar a 

ocorrência do crime (NUCCI, 2009, p. 458).   

Com a implantação das Leis 11.690/08 e 11.719/08 que alteraram 

dispositivos do Código de Processo Penal, verificou-se que o legislador 

demonstrou maior preocupação com a vítima, inclusive quanto à garantia de sua 

participação na persecução do crime. 

A vítima passou a ter direito a participação em todos os atos relativos à 

entrada e saída do acusado do estabelecimento prisional, data designada para 

audiência, sentença e, se for o caso, acórdãos. A assistência (o assistente de 

acusação) no processo penal busca, por um lado, evitar o completo afastamento 

processual da vítima, porém, de outro, assegura a esta uma participação 

                                            
 

14  Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como 
ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para 
reprovação e prevenção do crime [...]. (BRASIL, 1940) 
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secundária e supletiva, tornando-a um sujeito processual de categoria inferior, 

conforme infere-se no Código de Processo Penal, artigo 271, caput e parágrafo 

1º15. 

A participação da vítima ao longo do processo penal deve ser pautado no 

direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, tendo por base o princípio da 

dignidade da pessoa humana. (MAZZUTTI, 2012, p. 92) 

Ainda, o ofendido passou a fruir de atendimento multidisciplinar, 

especificamente nas áreas psicossocial, assistência jurídica e de saúde, sendo 

à custa do autor do fato ou do próprio Estado. (MAZZUTTI, 2012, p. 92) 

Na disposição do artigo 201, parágrafo 6º da Lei 11.690/0816, verifica-se 

a preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem da vítima, podendo 

o magistrado determinar o segredo de justiça dos autos, evitando, assim, sua 

exposição. (BRASIL, 2008) 

A palavra da vítima começou a exercer fundamental papel na instrução 

probatória, sendo essencial para o convencimento do juiz e servindo como base 

para a prolação de uma sentença condenatória. (BRASIL, 1941) 

Com relação à reparação de danos causados ao ofendido, o artigo 387, 

inciso IV do Código de Processo Penal trouxe uma vantagem àquele, dispondo 

que: “[...] o juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] fixará valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofrido 

pelo ofendido [...]”.  

Verifica-se que referido dispositivo teve por objetivo propiciar o acesso 

mais rápido da vítima a uma indenização pelos prejuízos causados pelo ilícito 

criminal e civil advindos do fato criminoso (ABREU E SILVA, 2010, p. VIII), bem 

como veio de encontro com os ideais pregados pela etimologia, passando o 

ofendido de mero objeto para sujeito de direitos. 

                                            
 

15 Art. 271.  Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às 
testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos 
interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598. 
§ 1o  O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo 
assistente. (BRASIL, 1941) 
16 § 6o  Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será 
disponibilizado  no  ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença 
de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art584
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art598
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Destarte, torna-se imprescindível uma atuação positiva do Estado, vez 

que sua intervenção é vista como inevitável para garantir a dignidade da pessoa 

humana. 

Em contrapartida às mudanças benéficas realizadas em favor da vítima, 

verifica-se que a fase de investigação criminal deve ter alterações, a fim de que 

haja participação da vítima nas diligências. A deficiência estrutural das 

delegacias e a inaptidão dos profissionais que são encarregados pelo 

atendimento das vítimas, acarretam na descrença da vítima com relação à 

elucidação dos fatos e na justiça. 

Com relação a este ponto negativo, Antonio Sarance Fernandes (1995, p. 

68-69) expõe: 

 

A vítima, quando é atendida por um órgão policial na rua após a prática 
do delito, ou quando se dirige a um estabelecimento policial para 
noticiar o crime, alimenta grande expectativa em relação ao que lhe 
será fornecido: espera pronta e rápida apuração do fato criminoso, 
imaginando, por exemplo em crimes patrimoniais que haverá imediata 
recuperação e devolução da coisa subtraída; aguarda uma dedicação 
especial ao seu problema, ao seu trauma, ao seu nervosismo, às 
suas lesões físicas, a sua dor moral; acha que as providências 
burocráticas, como elaborar um boletim de ocorrência, anotar os 
nomes das testemunhas, marcar uma data para o retorno, serão logo 
efetivadas, podendo assim voltar rapidamente ao seu ritmo de vida. 
Mas a experiência é normalmente frustrante [...]. (grifo nosso) 
 

Com relação a esta “falha” do sistema, já foram implementadas medidas 

para a mitigação do problema, como por exemplo, a criação de delegacias da 

mulher, do idoso, entre outras, a organização dos Juizados Especiais, que possui 

uma tramitação mais célere e desburocrática. 

Por fim, verifica-se a necessidade de mecanismos de atendimento 

devidamente qualificados que tragam o necessário conforto e proteção às 

vítimas ao longo da investigação criminal e recebam tratamento mais 

humanizado, condizente com seus direitos fundamentais apregoados na 

Constituição Federal. 
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4 O DEPOIMENTO ESPECIAL COMO GARANTIA DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E A NÃO REVITIMIZAÇÃO 

 

O capítulo final abordará acerca do tema principal do trabalho, que é o 

Depoimento Especial, também chamado de Depoimento Sem Dano, o qual está 

previsto na Lei 13.431/2017 e apresenta um sistema de oitiva especializada de 

crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de qualquer tipo de violência 

vistos que possuem grande vulnerabilidade, e visa reduzir os danos psicológicos 

e o sofrimento destes, bem como gerar prova mais concreta para uma futura 

condenação dos delinquentes.  

Esse diploma assume compromisso com o oferecimento de suporte à 

vítima, não se tratando tão somente de mero meio de prova. 

 

4.1 A LEI Nº 13.431/2017: O DEPOIMENTO SEM DANO: HISTÓRICO E 
FUNCIONAMENTO NO BRASIL E ALGUNS PAÍSES ADOTANTES 

 

A vítima, conforme já aludido anteriormente, sempre ficou em segundo 

plano pelo Estado. A explicação para o comportamento delitivo sempre ficou 

concentrada apenas na pessoa do autor do crime, fazendo com que a vítima 

fosse “esquecida”.  
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A alteração do protagonismo da vítima possui relação com a Segunda 

Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1939 a 1945, visto que houve 

genocídio de aproximadamente seis milhões de judeus nos campos de 

concentração nazistas. Após esse período, a vítima passa a ser considerada 

como um elemento para que o crime fosse, de fato, entendido e tivesse 

desfecho.  

A coleta do testemunho de crianças e adolescentes sempre se deu 

conforme procedimento tradicional, da mesma forma que os adultos depõem na 

sala de audiências, em forma de “U”. Assim, a vítima está em frente ao Juiz, 

Promotor de Justiça e Defensor. Desse modo, verifica-se a dificuldade em 

estabelecer vínculo de confiança com a criança, e dificuldades na preparação 

das questões sobre o delito ocorrido, bem como no uso de linguagem em 

conformidade com as da vítima, o que impede a produção concreta de provas. 

Assim, a Lei nº 13.431/2017, de 4 de abril de 2017, foi sancionada a fim 

de estabelecer um sistema que garante direitos da criança e do adolescente 

vítima ou testemunha de violência, alterando o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - Lei nº 8.069/1990. (BRASIL, 2017) 

Referida legislação objetiva o impedimento da vitimização secundária, a 

qual, conforme citado anteriormente, equivale aos custos adicionais causados à 

vítima, em decorrência da necessária interferência das instâncias formais de 

controle social. 

Ana Schmidt de Oliveira (1999, p. 113) faz a análise de alguns possíveis 

motivos pelos quais a vitimização secundária é mais preocupante que a primária: 

o primeiro deles aborda sobre o desvio de finalidade, visto que as instâncias 

formais de controle social são destinadas a evitar a vitimização, o que pode 

acarretar na sensação de desamparo e frustração. O segundo vincula-se à 

produção de grave perda de credibilidade nas instâncias formais de controle 

social e, por fim, a atuação destes últimos depende essencialmente da atuação 

da vítima. 

O Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a adotar o chamado 

Depoimento Sem Dano, quando, em 2003, o 2º Juizado da Infância e Juventude 

de Porto Alegre/RS, implantou referido método de oitiva de crianças e 
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adolescentes vítimas ou testemunhas, tendo como pioneiro o Desembargador 

Dr. Daltoé, que na época era Juiz de Direito. (POTTER, 2019, p. 26) 

No ano seguinte, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul adotou o 

sistema de Depoimento Sem Dano/Depoimento Especial. Nesse sentido, desde 

2010 essa metodologia de oitiva é chamada de Depoimento Especial, conforme 

recomendação nº 33 do Conselho Nacional de Justiça17. (POTTER, 2019, p. 26) 

Inicialmente houve tentativa de regulamentação do Depoimento Especial, 

em 2006, através do Projeto de Lei nº 7.524, o qual regulamentava a forma como 

seria feita a inquirição judicial de crianças e adolescentes, como vítimas e 

testemunhas, acrescentando o Capítulo IV-A ao Código de Processo Penal de 

1941. (POTTER, 2019, p. 27) 

O projeto chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados, porém o 

entendimento no Senado Federal foi de que o texto deveria ser descrito no 

Projeto de Lei do novo Código de Processo Penal, de nº 8.045/2010. (POTTER, 

2019, p. 27) 

Após isso, tramitou na Câmara dos Deputados, em regime de urgência, o 

Projeto de Lei de nº 3.792/2015, apresentado em 01 de dezembro de 2015 por 

Maria do Rosário, Deputada do Rio Grande do Sul, sendo aprovado pela Câmara 

dos Deputados em 21 de fevereiro de 2017 e sancionado pelo Presidente da 

República Michel Temer em 11 de abril de 2017, o qual foi o marco da escuta de 

crianças e adolescentes 

Referido projeto foi desenvolvido pela Childhood Brasil, em conjunto com 

a Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e 

Adolescente, UNICEF Brasil, Associação Brasileira de Psicologia Jurídica e 

Especialistas atuantes na matéria, sendo apresentado pela Deputada Federal 

Maria do Rosário. (POTTER, 2019, p. 27) 

Na data de 4 de abril de 2017, foi publicada a Lei Federal nº 13.431, 

estabelecendo o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes 

vítimas e testemunhas de violência. (BRASIL, 2017) 

                                            
 

17 Recomendação 33, de 23/11/2010, do CNJ: Recomenda aos tribunais a criação de serviços 
especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos 
processos judiciais. Depoimento Especial. (Publicada no DJ-e nº 215/2010, em 25/11/2010, p. 
33-34). Disponível em: http://cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1194%20. 

http://cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1194%20
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No artigo 1218 do diploma legal, vislumbra-se como se dará a metodologia 

do Depoimento Especial, devendo ocorrer através de profissionais 

especializados que esclarecerão, ao longo do acolhimento inicial, à criança ou 

adolescente sobre a tomada de declaração, sendo lhes informado seus direitos 

e os procedimentos que serão adotados. (BRASIL, 2017) 

A leitura da denúncia ou de outras peças processuais que induzam ao 

ocorrido é vedada. Ao longo da tomada do Depoimento Especial, é assegurada 

à vítima a narrativa, de forma livre, sobre a situação de violência, podendo o 

profissional especializado que está acompanhando-a intervir na versão narrada 

quando necessário.  

O artigo 8º da Lei 13.431/201719 apresenta o Depoimento Especial, 

aludindo que deve ocorrer ao longo do procedimento extrajudicial e judicial 

(autoridade policial e judiciária), devendo ocorrer em ambiente acolhedor, por 

profissional qualificado. (BRASIL, 2017) 

O rito do Depoimento Especial será o cautelar de antecipação de prova, 

consoante artigo 11, § 1º20, devendo ocorrer quando a criança tiver menos de 7 

anos e em caso de violência sexual. (BRASIL, 2017) 

                                            
 

18 Art. 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento: I - os 

profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente sobre a tomada do 
depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e 
planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras peças 
processuais; II - é assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a situação de 
violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, utilizando técnicas 
que permitam a elucidação dos fatos; III - no curso do processo judicial, o depoimento especial 
será transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo; IV - findo o 
procedimento previsto no inciso II deste artigo, o juiz, após consultar o Ministério Público, o 
defensor e os assistentes técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares, 
organizadas em bloco; V - o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem 
de melhor compreensão da criança ou do adolescente; VI - o depoimento especial será gravado 
em áudio e vídeo. (BRASIL, 2017) 
 
19 Art. 8º Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou 
testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. (BRASIL, 2017) 
20 Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será 
realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla 
defesa do investigado. § 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de 
prova: I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos; II - em caso de 
violência sexual. (BRASIL, 2017) 
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O procedimento ocorrerá em sala separada, em que a vítima fica 

acompanhada de um psicólogo, sendo transmitido em tempo real para a sala de 

audiência, local em que se encontram as autoridades judiciais (juiz, promotor de 

justiça e advogado), sendo preservado o sigilo.  

Ao término do procedimento da entrevista, o magistrado, após consultar 

o representante do Ministério Público, o advogado e os assistentes técnicos, 

apreciará a pertinência de perguntas complementares e encaminhará ao 

profissional que está com a vítima. Referido profissional poderá adaptar as 

perguntas conforme o entendimento do depoente, facilitando a compreensão. 

A importância de o depoimento ser realizado por um profissional 

qualificado é verificada quando a criança ou adolescente depoente corre riscos 

de sofrer as denominadas “falsas memórias”. Um dos princípios norteadores do 

Código Processual penal é o da “verdade real”, significa dizer que ao longo do 

processo penal, deve-se buscar a verdadeira realidade dos fatos, o que se sabe 

ser um mito processual. (STRECK, 2011, p. 220) 

Assim, conforme mencionado, o Depoimento Especial é um meio de 

prova. No entanto, relembrar os fatos que estão ligados à memória de quem 

narra, demonstra a delicadeza da prova testemunhal. De um modo geral, depor 

acerca de um fato guardado na memória pode ser facilmente manipulado, o que 

é chamado de “falsas memórias”.  

“As falsas memórias são geradas espontaneamente, como resultado do 

processo normal de compreensão, ou seja, fruto de processos de distorções 

mnemônicas endógenas” (STEIN; PERGHER apud GIACOMOLLI; DI GESU, 

2008, p. 4338). Ou seja, tratam-se de informações armazenadas, lembranças de 

eventos, lugares e até mesmo situações que até podem ser reais, mas que 

sofreram interferência de fatos que não ocorreram, mas que o indivíduo acredita 

na vivência do que está falando, sustentando um relato que pode, muitas vezes, 

não ter certeza se realmente ocorreu. 

Aury Lopes Júnior comenta acerca das falsas memórias: 

 

As falsas memórias se diferenciam da mentira, essencialmente, 
porque, nas primeiras, o agente crê honestamente no que está 
relatando, pois a sugestão é externa (ou interna, mas 
inconsciente), chegando a sofrer com isso. Já a mentira é um ato 
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consciente, em que a pessoa tem noção do seu espaço de criação e 
manipulação. (LOPES JR, 2012, p. 670) (grifo nosso) 

 

Toda suscetibilidade a essas influências, além do forte abalo emocional 

sofrido pela criança durante e após a ocorrência do abuso, acaba colocando seu 

testemunho em situação de questionamentos por parte dos julgadores quanto à 

veracidade e fabulação. 

A partir desse ponto, nota-se ser essencial a presença de um profissional 

qualificado, tanto para a credibilidade da produção de provas, bem como para a 

saúde mental/psicológica do depoente, pois além do sofrimento pela violação de 

sua intimidade, a criança e o adolescente vitimados acabam, por algumas vezes, 

tendo que lidar com a falta de proteção da família e da sociedade. 

No Brasil, o tema tem gerado uma série de discussões. Existem dois 

pontos de vista divergentes sobre o assunto: de um lado, aqueles que estão a 

favor e defendem o Depoimento Especial e, de outro, os que são desfavoráveis 

e não concordam com essa forma de metodologia. Por ter envolvimento 

diretamente com assistentes sociais e psicólogos, o Depoimento Especial é alvo 

de críticas oriundas dos conselhos das duas categorias profissionais.  

Em 2009, o Conselho Federal de Serviço Social lançou uma resolução 

mostrando sua contrariedade à metodologia do Depoimento Sem Dano. A 

Resolução 554/2009 afirma que a metodologia não deve ser atribuição ou 

competência do assistente social e responsabiliza, disciplinar e eticamente, 

àqueles profissionais que vincularem o título de assistente social a essa prática. 

Na mesma senda, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) lançou em a 

Resolução 010, no ano de 2010, regulamentando a escuta de crianças e 

adolescentes como vítimas de crimes.  

Na Resolução, o Conselho entende que a escuta psicológica consiste em 

oferecer lugar e tempo para a expressão das dos sentimentos da criança ou 

adolescente. Para realizar o procedimento, o profissional deverá considerar o 

contexto social, histórico e cultural, preservar o sigilo e trabalhar em rede. O 

Conselho também enfatiza que o psicólogo não deve se condicionar a desejos 

de outras categorias profissionais e que deve ter autonomia em seu trabalho. O 

documento também proíbe ao psicólogo o papel de inquiridor de crianças e 
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adolescentes em situações de violência. (PELISOLI; DOBKE e DELL'AGLIO, 

2014) 

Analisando as divergências sobre o tema, Brito (2008, p. 115) aponta que 

na situação do depoimento, o profissional da psicologia não objetivaria realizar 

avaliação psicológica, encaminhar ou atender, mas tão somente inquirir, sendo, 

portanto, tarefa que está distante daquelas tradicionalmente exercidas por 

psicólogos. Não há tempo para entrevistar familiares, abusador ou realizar 

estudo psicológico sobre o caso e o contexto familiar seria desconsiderado. 

Outras razões citadas por Brito incluem a diferença entre o que se define por 

uma verdade subjetiva (a psicológica) e uma verdade objetiva, que seria o 

interesse jurídico.  

Nessa senda, ante as divergências, em agosto de 2010, foi impetrado, 

pelo Rio Grande do Sul, o mandado de segurança nº 5017910-

94.2010.404.7100/RS em desfavor do Conselho Regional de Psicologia da 7ª 

região, objetivando a suspensão da resolução número 10/2010. No mesmo 

sentido havia sido impetrado outro mandado de segurança (número 

2009.71.00.031114-1/RS), em novembro de 2009, ante a resolução do Conselho 

Federal de Serviço Social. Tanto o primeiro, quanto o segundo mandado de 

segurança garantiram aos profissionais da Psicologia e do Serviço Social a 

atuação na metodologia do Depoimento Especial, garantindo o exercício de suas 

profissões. (PELISOLI; DOBKE e DELL'AGLIO, 2014) 

No mesmo sentido, o Ministério Público Federal e o Ministério Público 

Estadual do Rio de Janeiro ingressaram com a ação civil pública nº 0008692-

96.2012.4.02.5101, requerendo, liminarmente, em face do Conselho Federal de 

Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, a suspensão 

da aplicação e dos efeitos da Resolução CFP 10/2010 em todo o território 

brasileiro. A liminar foi deferida, assegurando aos psicólogos a atuação na 

inquirição e impedindo que o respectivo Conselho aplique penalidades a estes 

profissionais.  

A ação foi julgada procedente, em 24.03.2014, determinando a suspensão 

dos efeitos da Resolução nº 10/2010, bem como que os reclamados se 

abstenham de aplicar qualquer tipo de penalidades aos profissionais que atuem 
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em colaboração com o Ministério Público ou auxiliar do Poder Judiciário, em 

intermediação de inquirição de crianças e adolescentes. (BRASIL, 2014)  

Com relação às normativas do Paraná acerca do Depoimento Especial, 

há o Provimento nº 287, o Desembargador Rogério Kanayama regulamentou, 

em 31 de janeiro de 2019, os procedimentos relacionados ao Depoimento 

Especial no Poder Judiciário do Estado do Paraná, como os profissionais do 

judiciário devem ser capacitados, bem como deve ser preparada a sala para a 

escuta. (TJPR, 2019) 

O Depoimento Especial já existe em 28 países. Os países da América do 

Sul que já adotaram o Depoimento Especial são: Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Paraguai e Peru. A Argentina é considerada um país 

referência. As práticas investigativas, adotadas através da Câmara de Gesell, 

ocorrem nas instalações do Tribunal ou do Ministério Público, onde o psicólogo 

forense ampara o diálogo entre a vítima (criança ou adolescente), o juiz, o 

defensor do acusado e o promotor de justiça. O depoimento é colhido apenas 

por psicólogos devidamente treinados, que possuem conhecimento dos temas 

relativos à Psicologia Jurídica e técnicas investigativas. 

Há, ainda, a Inglaterra, adotante do Depoimento Especial, onde os 

depoimentos são tomados na fase investigativa por policiais devidamente 

capacitados. Apesar de ser realizado por policiais, o depoimento não é realizado 

em delegacia comum. O procedimento ocorre em unidades policiais que 

possuem salas especiais, com diversos cuidados com a criança, sendo um 

ambiente mais confortável e amigável para a vítima/testemunha, em um local 

fechado, sem a presença de ruídos, tendo câmeras em diferentes ângulos e 

microfones no local em que o depoente senta. (PELISOLI; DOBKE e 

DELL'AGLIO, 2014) 

Assim, verifica-se que o tema, por sua suma importância, é realizado em 

inúmeros países, zelando pela qualidade de vida de crianças e adolescentes, 

bem como pela busca de provas concretas em processos judiciais. 

 

4.2 A PREPARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA O ALCANCE DOS 
OBJETIVOS DA LEI E SEUS PAPÉIS 
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Conforme é narrado no artigo 4º21 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é dever de todos fazer a comunicação de qualquer suspeita de 

situações de violência contra crianças e adolescentes (BRASIL, 1990). Assim, 

visto que violência contra essas vítimas ocorre, na maioria das vezes, no âmbito 

doméstico e longe dos olhares de terceiros, não tendo testemunhas e vestígios 

físicos e biológicos, necessário se faz utilizar da palavra da vítima como um dos 

principais elementos de prova.  

As crianças e adolescentes sempre foram (quando) ouvidas através do 

sistema normal utilizado aos adultos. Ocorre que, devido à condição especial de 

sujeito em desenvolvimento, faz-se necessário que essas vítimas sejam ouvidas 

por meio de profissionais devidamente capacitados, em ambiente humanizado e 

acolhedor, garantindo privacidade e proteção. 

Assim, a Lei 13.4331/2017 apresenta um significativo avanço na 

legislação nacional, estabelecendo um sistema de garantia de direitos de 

crianças e adolescentes, que merecem tratamento humanizado e de acordo com 

suas condições de entendimento/desenvolvimento. Os preceitos estabelecidos 

na legislação devem ser seguidos por profissionais da rede de proteção que 

atuam em casos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência. (BRASIL, 2017) 

O aumento significativo de violência em desfavor de crianças e 

adolescentes fez com que houvesse, com urgência, demanda de um sistema 

específico de leis para proteção dessas vítimas. Na mesma senda, os efeitos de 

violência para com esse grupo de vítimas trazem justificativa para investimento 

em políticas públicas garantivistas de acesso ao tratamento psicossocial e em 

saúde mental no âmbito do sistema público, visando a melhoria da qualidade de 

vida dessas vítimas, assim como a prevenção de traumas associados à violência 

e à vitimização.  (SHAEFER, MIELE, 2019, p. 92) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.609) prevê políticas 

públicas de atendimento às crianças e adolescentes quando estas se 

                                            
 

21 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
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encontrarem em situação de violação de seus direitos. As políticas devem advir 

de articulações entre ações governamentais e não governamentais, tendo 

serviços que garantam a prevenção e tratamento médico e psicossocial cabível 

em cada situação. (BRASIL, 1990) 

Na assistência social do país há previsão legal específica acerca do 

amparo a indivíduos e grupos familiares que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco potencial. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

organizado pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e baseado na 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e aduz que devem ser usuários dos 

serviços sociais cidadãos e grupos que se encontram em situações de risco e 

vulnerabilidade.  (SHAEFER, MIELE, 2019, p. 92) 

Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência devem ser 

atendidas em serviços de Proteção Social Especial, visto que esse objetiva 

apresentar estratégias que visem a reestruturação do grupo familiar, destinando-

se a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social 

devido a abandono, maus tratos, entre outros. (SHAEFER, MIELE, 2019, p. 94) 

Por orientação do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2009; 2013), o 

psicólogo deve oferecer atendimento psicossocial às vítimas, assim como À 

família desta, sendo tal atendimento diferente da psicoterapia tanto na forma de 

intervenção, quanto pelos objetivos, sendo que a psicoterapia atende à saúde 

mental. (SHAEFER, MIELE, 2019, p. 95) 

Com relação ao atendimento na área da saúde, as vítimas (crianças e 

adolescentes) que apresentem sintomas psicopatológicos devem receber o 

melhor tratamento médico e psicológico cabível às suas necessidades. 

Assim, independentemente se for no âmbito da saúde mental ou 

assistência social, há a necessidade de que os profissionais envolvidos no 

atendimento realizem escuta da criança ou adolescente acerca da situação de 

violência ocorrida, visto que o profissional precisa obter informações sobre o 

ocorrido para realizar o encaminhamento, diagnóstico ou tratamento correto. 
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Nesse sentido, a Lei 13.431/2017, traz, em seu artigo 7º22, que os órgãos 

da rede de proteção que prestam atendimento as vítimas ou testemunhas 

crianças e adolescentes (não no âmbito judicial), devem realizar a escuta 

especializada, limitando-se ao estritamente necessário para o cumprimento da 

finalidade. Assim, os profissionais envolvidos devem ater-se à praticas de escuta 

e a evidências cientificas, cada qual à sua área de conhecimento. (BRASIL, 

2017) 

Ressalte-se que a escuta especializada não é utilizada como meio de 

prova, mas sim como mero instrumento para que seja realizado o 

diagnóstico/tratamento cabível. 

Destaca-se que o Depoimento Especial, mesmo que realizado com o 

apoio de psicólogos, não caracteriza uma avaliação ou perícia psicológica. O 

objetivo desse método é que seja realizada entrevista forense para que sejam 

obtidas informações sobre fatos relevantes judicialmente. O profissional irá 

elaborar um laudo, uma avaliação psicológica, não no ato do Depoimento 

Especial, mas sim, ao longo do processo judicial. Tanto o Depoimento Especial, 

quanto a prova pericial apresentada pelo psicólogo está previsto no Código de 

Processo Penal vigente e são considerados meios de provas, sendo 

complementares e não excludentes. (BRASIL, 1941) 

Quem ouve as vítimas ou testemunhas, deve estar atento a não 

revitimização e a mínima influência na versão do depoente, por isso há 

protocolos23 de entrevista forense desenvolvidos para conduzir entrevistas com 

crianças e jovens a respeito de situações vivenciadas ou testemunhadas. 

(BRASIL, 2017) 

Assim, vislumbra-se a importância de que a escuta de crianças e 

adolescentes seja realizada com qualidade, através de profissionais 

devidamente capacitados para tanto, que se utilizem de perguntas adequadas, 

                                            
 

22 Art. 7º Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com 
criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao 
necessário para o cumprimento de sua finalidade. 
23 Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será 
realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla 
defesa do investigado. 
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de fácil entendimento e não sugestivas, visto que o depoente pode ter falsas 

memórias. A má atuação do profissional pode trazer inúmeros danos às crianças, 

sofrimentos secundários.  

 

4.3 A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL ATRAVÉS 
DO SISTEMA DE JUSTIÇA: DEPOIMENTO SEM DANO E REPARAÇÃO 
MÍNIMA 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990 consta, no artigo 12, 

§ 2º o direito de a criança ser ouvida e que sua opinião seja levada em 

consideração em "todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, 

quer diretamente quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado 

em conformidade com as regras processuais da legislação nacional".  

Assim, além de influência internacional, um dos fundamentos da Lei é o 

artigo 699 do Código de Processo Civil24, mas originalmente é de fulcro criminal, 

com repercussão familiar, tendo como objetivo essencial à proteção de crianças 

e adolescentes expostos ao sistema de justiça, independentemente se figuram 

como testemunhas ou vítimas de delitos, sendo que o artigo 4º da Lei define os 

diversos módulos da violência, podendo ser: física25; psicológica26; sexual27 e 

institucional28. 

A preocupação de definir e dividir em categorias as diversas formas de 

violência, demonstra a intenção do legislador em não dar margem para dúvida 

com relação ao alcance da norma e, noutro giro, de sinalizar, no mesmo sentido 

                                            
 

24 Art. 699. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou a alienação 
parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. 
25 (...) Entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade 
ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico. (BRASIL, 2017) 
26(...) Qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou 
ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação 
sistemática (bullying) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional; o ato 
de alienação parental (...). (BRASIL, 2017) 
27(...) Qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar 
conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo 
por meio eletrônico ou não (...). (BRASIL, 2017) 
28(...) Entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar 
revitimização. (BRASIL. 2017) 
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que já apontava o artigo 70-A29, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para 

necessidade da implementação de políticas públicas e abordagens/intervenções 

específicas para cada uma das modalidades de violência narradas, que 

reclamam um planejamento e um atendimento diferenciados. Isto tem validade, 

inclusive, para outras situações não previstas de maneira expressa nesta Lei, 

mas que também causam sofrimento físico ou psicológico, como é o caso da 

violência autoinfligida (tendo, por exemplo, a automutilação ou tentativa de 

suicídio), que pode ter uma causa externa que também precisa ser investigada 

e tratada.  

Assim, em qualquer tipo de violência, o atendimento a ser prestado pelo 

Poder Público terá duas grandes preocupações: primeiro a proteção da vítima, 

buscando evitar maiores traumas decorrentes do fato e a repetição do fato e, em 

um segundo plano, a identificação e responsabilização dos autores da violência, 

nas esferas criminal, administrativa e cível. 

A proteção de crianças e adolescentes encontra-se amparada 

constitucionalmente no artigo 22730, bem como pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que cita em seu artigo 1º31 que a proteção deve ser integral e parte 

desde os direitos fundamentais pertencentes à pessoa humana, até garantias 

muito específicas, visto a peculiar condição de ser humano em desenvolvimento. 

Um dos princípios do Depoimento Especial é tratar a vítima (criança ou 

adolescente) com respeito e dignidade, ressalvando-se a situação de 

desenvolvimento peculiar, sendo este tipo de tomada de termo necessário para 

minimizar a vitimização secundária. 

                                            
 

29 Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma 
articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso 
de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de 
educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: (Incluído pela Lei nº 
13.010, de 2014) 
30 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.   (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
(BRASIL, 1988) 
31 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. (BRASIL, 1990) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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A vitimização secundária refere-se ao modo como as vítimas são tratadas, 

que se deparam com um ambiente hostil, tratando-as como um mero meio de 

provas, sendo, geralmente, submetidas a perguntas indelicadas, exames 

evasivos, diminuição e até deboche por parte dos profissionais envolvidos. 

Esse problema é reconhecido mundialmente e há, com isso, grandes 

chances de valorização das vítimas na área penal. No ano de 1985, o Brasil 

ratificou a Resolução 40/34 da Organização das Nações Unidas, o que foi um 

grande marco no âmbito da proteção dos direitos humanos, sendo reconhecidos 

vários direitos de vítimas de crimes. Além de outros pontos, a resolução prevê 

para as vítimas os direitos a tratamento digno, reparação do dano, respeito e 

assistência jurídica, psicológica e assistencial. 

A criminologia moderna apresenta a importância da vítima e a pertinência 

da assistência material e psicológica para esta, através da reparação dos danos 

e prejuízos que o delito provoca, sendo primordial a integração entre as 

instituições de proteção. (HASSEMER, 2008, p. 152) 

Na legislação Brasileira, há a previsão que deve constar na sentença de 

condenação criminal um mínimo de reparação para as vítimas, conforme artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal32. (BRASIL, 1941) 

A reparação do dano no âmbito criminal não veio junto com o Código de 

1941. O Código Criminal de 1830 já tipificava a reparação dos danos causados 

à vítima do dano, porém, a questão passou a ser analisada tão somente no 

âmbito cível, sendo, posteriormente, constatado que o isolamento na área cível 

não trazia tantos benefícios à vítima e retornou à área penal. (RAMOS, 2019, 

p.55) 

O Código Penal vigente possui inúmeros dispositivos acerca da 

importância da reparação do dano à vítima, tendo como exemplos os artigos 1633 

(que trata das causas de diminuição de pena); o artigo 45, § 1º34 (prestação 

                                            
 

32 Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação 
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 
33 Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a 
pena será reduzida de um a dois terços. 
34 Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste 
e dos arts. 46, 47 e 48. § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, 
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pecuniária); artigo 65, “b”35 (circunstância atenuante); como requisito para o 

deferimento de sursis e livramento condicional, descrito nos artigos 78, § 2º36 e 

83, inciso IV37 e como efeito da condenação narrada no artigo 91, I38. (BRASIL, 

1941) 

Além da reparação, a vítima passou a ter direito a ser informada acerca 

dos atos processuais e do ingresso ou saída do delinquente da prisão, consoante 

artigo 201, § 2º do Código de Processo Penal. (BRASIL, 1941) 

Já há decisões recorrentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da 

reparação mínima à vítima, bem como acerca do cabimento de danos morais. O 

tema nº 983 aduz acerca do cabimento de danos morais na indenização mínima, 

veja-se: 

 

A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de 
garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao meu ver, é 
bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova 
que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação 
dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo 
exigível produção de prova específica para aferição da profundidade 
e/ou extensão do dano. O merecimento à indenização é ínsito à 
própria condição de vítima de violência doméstica e familiar. O 
dano, pois, é in re ipsa. (grifo nosso) (Superior Tribunal de Justiça, 
Recurso Repetitivo. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. 02.03.2018) 

 

                                            
 

a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância 
fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) 
salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de 
reparação civil, se coincidentes os beneficiários.  
35 Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: b) procurado, por sua espontânea 
vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, 
antes do julgamento, reparado o dano. (BRASIL, 1940) 
36 Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao 
cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. § 2° Se o condenado houver reparado o 
dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem 
inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes 
condições, aplicadas cumulativamente: a) proibição de frequentar determinados lugares; b) 
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento 
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. (BRASIL, 
1940) 
37   Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de 
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:  IV - tenha reparado, salvo efetiva 
impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração [...]. (BRASIL, 1940) 
38  Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado 
pelo crime. (BRASIL, 1940) 
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É claramente visível que o dano moral do sofrimento e do abalo psíquico 

causado pelo crime, especialmente quando praticado contra crianças e 

adolescentes. Conforme leciona Jorge Trindade (2014, p. 425), a vítima de 

abuso sexual acaba aprendendo uma sexualidade confusa, trazendo graves 

consequências para sua vida adulta, como por exemplo perturbação da evolução 

psicológica, afetiva e sexual.   

O sistema criminal está trabalhando no sentido de organizar normas, a fim 

de que conste na sentença criminal a reparação mínima, garantindo à vítima um 

título executivo e não precise ser submetida a um novo processo judicial. 

Assim, verifica-se que deve haver conscientização de que qualquer tipo 

de abuso para com, em especial, crianças e adolescentes, visto sua situação 

peculiar de desenvolvimento, fere gravemente os Direitos Humanos 

Fundamentais, devendo, assim, tais condutas ser banalizadas, tanto pela 

sociedade em geral, quando por profissionais. 
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CONCLUSÃO 

 

Através do presente, conclui-se que a Carta Magna vigente trouxe 

inúmeras alterações principiológicas, as quais são base no dia a dia do ser 

humano, visto que resgatou a dignidade da pessoa humana e trouxe, em seu 

extenso rol do artigo 5º, inúmeros direitos inerentes ao ser humano.  

Além disso, os movimentos vitimológicos existentes contribuíram para o 

resguarde e valorização das vítimas que, por muito tempo não haviam sido 

notadas. 

Com isso, preservando os pilares existentes na Constituição Federal de 

1988, bem como os princípios adotados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, foi sancionada a Lei 13.343/17, que trata do Depoimento Especial, 

sendo um importantíssimo passo para a proteção integral da criança e do 

adolescente, assim como grande método para garantir a não revitimizacao 

dessas vítimas ou testemunhas de crimes. 

Chegou-se ao ponto de vista de que o Estado não deve preocupar-se 

somente em realizar sua função de pretensão punitiva, mas deve, além disso, 

buscar resolver o conflito, sendo a reparação dos danos sofridos pelas vítimas 

uma das maneiras de amenizar o sofrimento, garantindo a dignidade destas. 

A oitiva de crianças e adolescentes que figuram como vítimas acaba 

sendo delicado e peculiar, sendo uma tarefa diferenciada da realizada com 

adultos. 

Vislumbrando crianças e adolescentes como sujeitos de pleno 

desenvolvimento, a Lei nº 13.431/2017 objetiva legitimar a necessidade de uma 

atenção mais cuidadosa àqueles que se encontram em situação peculiar de 
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desenvolvimento, propiciando cuidado mais humanizado a essa população 

vulnerável, evitando a chamada violência institucional. 

Assim, embora já tenham passados mais de dois anos desde quando foi 

sancionada a lei, muitos fóruns ainda não estão adaptados, motivo pelo qual os 

Tribunais estão realizando determinações para que ajustes sejam feitos para 

atender o melhor interessa da criança e do adolescente. 

Resta claro que o Depoimento Especial ajuda a minimizar os efeitos da 

violência sofrida, assim como resguarda a imagem e a dignidade das vítimas, 

sendo suficiente para evitar maiores danos às vítimas, devendo, portanto, ser 

aprimorado cada vez mais. 
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