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[1] Cf. Depoimento Sem Dano. Uma 
alternativa para inquirir crianças e 
adolescentes nos processos judiciais, José 
Antônio Daltoé Cezar, 2007, Porto 
Alegre, Livraria do Advogado Editora. 

Brasil – Crianças Vítimas de Violência

Uma lei que inova

1. Publica-se nesta secção a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, 
aprovada pelo Congresso Nacional do Brasil, que estabelece 
o sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes 
vítimas e testemunhas de violência física, psicológica, sexual e 
institucional. 

2. É o resultado de um trabalho persistente de muitos profis-
sionais intervenientes no sistema de justiça do Brasil, de um 
processo longo de desenvolvimento e expansão de experiências 
inovadoras, em diversos estados brasileiros, do então denomi-
nado depoimento sem dano[1]. As preocupações que presidiram 
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a estas experiências foram expressas, por exemplo, no texto de 
apresentação de “uma cartografia das experiências de tomada 
de depoimento especial de crianças e adolescentes” publicada 
naquele país no ano de 2009 e que constitui um importante 
documento informativo sobre o tratamento do tema a nível 
mundial, no qual se pode ler: “O desconforto e o estresse psi-
cológico que crianças e adolescentes vítimas de violência se-
xual sofrem durante a oitiva no sistema processual vigente, em 
grande medida decorrentes de um emaranhado de sentimen-
tos complexos, reiteradas vezes contraditórios, de medo, vergo-
nha, raiva, dor e ressentimento, têm a sua origem, em grande 
medida, na cultura adultocêntrica e formalista que permeia as 
práticas judiciais tradicionais. Esse desconforto, por sua vez, 
está na base da dificuldade que crianças e adolescentes expe-
rimentam ao prestar e sustentar seus depoimentos durante as 
fases da investigação e julgamento. A dificuldade de obtenção 
de provas consistentes é parcialmente responsável pelos baixos 
índices de responsabilização de pessoas que cometem violência 
sexual contra crianças e adolescentes. Dessa maneira, o des-
conforto, o estresse psicológico e o medo que crianças e ado-
lescentes sentem ao depor em processos judiciais conectam-se 
com a impunidade.”[2]

3. A Lei que aqui se divulga define os vários tipos de violência 
sobre a criança e o adolescente por ela abrangidos (artº 4º) e 
estabelece direitos e garantias fundamentais que lhes deverão 
ser assegurados, de que se destacam a prioridade absoluta des-
tes procedimentos, a proteção da intimidade e da confidencia-
lidade (segredo externo) das declarações, a prestação adequa-
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da à etapa de desenvolvimento de informação sobre direitos 
e apoios a que podem recorrer, os direitos à proteção, à segu-
rança, ao apoio jurídico e psicossocial, a serem ouvidos (“em 
horário que lhe for mais adequado e conveniente sempre que 
possível”) e a expressarem a sua opinião e também a permane-
cerem em silêncio (artº 5º).

 São marcas importantes deste diploma o sublinhar da es-
pecificidade da abordagem e tratamento da violência exercida 
sobre crianças e adolescentes, a sua matriz interdisciplinar e 
interinstitucional e a indissociabilidade entre a intervenção 
criminal e a intervenção protetiva e na família. Que fundamen-
tam a previsão da criação de “juizados ou varas especializadas 
em crimes contra a criança e o adolescente”  (artº 23º).

4. A regulamentação da audição da criança e do adolescente é um 
aspeto central da Lei nº 13.431, distinguindo-se entre: escuta es-
pecializada, definida como “o procedimento de entrevista sobre 
situação de violência (…) perante órgão da rede de proteção, li-
mitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento 
da sua finalidade” (artº 7º); e depoimento especial, que é “o proce-
dimento de oitiva (audição) da criança ou adolescente vítima de 
violência perante autoridade policial ou judiciária” (artº 8º).

 O momento processual da prestação de depoimento espe-
cial, as condições em que deve ser realizado e o procedimento a 
seguir estão regulados com minúcia nos artºs 11º e 12º. Impor-
ta sublinhar, a título de exemplo, a preocupação havida com a 
prevenção da vitimização secundária decorrente de audições 
sucessivas da mesma criança ou adolescente, ao delimitar-se o 
âmbito da escuta especializada, por um lado, e ao permitir-se a 
tomada de novo depoimento especial apenas se, cumulativamente, 
for “justificada a sua imprescindibilidade” e “houver a concordân-
cia da vítima ou da testemunha ou do seu representante legal” 
(artº 11º, §2º).


