
AS DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA DO 
DEPOIMENTO SEM DANO A PARTIR DO ADVENTO DA LEI 

13.413/2017 
 

Lucas Câmara de Assis 
Graduando em Direito pelo Instituto Educacional Santo Agostinho 

Instituto Educacional Santo Agostinho 
lucas@polimarcas.com.br 

 
Diego Coelho Antunes Ribeiro 

Mestre em Direito Constitucional pela UFF - Universidade Federal Fluminense. Mestrando 
em Direito Penal pela UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais. Pós Graduado em 
Processo Penal pela UGF - Universidade Gama Filho. Graduado em Direito pelo Instituto 

Educacional Santo Agostinho 
diegoc@fasa.edu.br 

 
Simpósio: 03 - DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO 
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA CONTEMPORANEIDADE 
  
RESUMO: A criança e o adolescente, devido a particular hipervulnerabilidade, são protegidos 
com absoluta primazia pela Constituição da República do Brasil de 1988, já que leva em 
consideração a condição de pessoa em desenvolvimento. Dentre as diversas violências sofridas 
pelas crianças e adolescentes, o abuso sexual é o que mais infringe os preceitos humanos, éticos, 
culturais e legais, configurando uma verdadeira transgressão a todos os regramentos sociais, 
em Estados Democráticos. O turbulento cenário agrava-se quando o abuso é praticado no seio 
familiar, pois há uma nítida contradição existente entre o conceito de família e de violência. 
Nesse panorama, ao sistema de Justiça é incumbido o papel de responsabilizar o agressor, para 
isso, a palavra do menor violentado ganha relevância especial na formação da prova, já que 
nem sempre a perícia especializada comprova a materialidade do delito. No curso do processo 
penal, como realizar a oitiva da vítima sem que haja o surgimento de sentimentos como culpa, 
vergonha, medo e solidão? É imperioso destacar que existe forte tendência dos direitos 
humanos, no plano internacional, em proteger a dignidade dos menores, através de um vetor 
hermenêutico cunhado de “melhor interesse da criança”. Ante o exposto, o presente trabalho, a 
partir de revisão legislativa e literária, com base em uma análise dedutiva, objetiva analisar as 
dificuldades de implementação da técnica do depoimento sem dano, com advento da lei 13.431, 
de 2017. Promulgada em abril, ela estabelece um sistema de garantias e direitos para crianças 
e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência física, psicológica, sexual e institucional. O 
procedimento de escuta de crianças e adolescentes, de acordo com a lei supra, poderá ser 
realizado perante autoridade policial e judiciária, a ser conduzido por um profissional 
especializado, de forma multidisciplinar, permitindo ambiente menos constrangedor. Prescreve 
ainda a referida lei que o depoimento especial será realizado de forma imediata, em uma única 
vez, em sede de produção antecipada de prova judicial e que o depoimento especial seguisse o 
rito cautelar quando a criança tiver menos de sete anos ou em casos de violência sexual, 
independente da idade. Percebe-se que, para uma efetividade da referida lei, será necessária 
uma reestruturação de antigos paradigmas jurídico-culturais, como a criação de juizados e varas 
especiais em crimes contra a criança e o adolescente, tal qual a criação de delegacias 
especializadas. Desse modo, seria possível oportunizar um recinto próprio de oitiva da criança, 
em ambiente lúdico, com fantoches e bonecos. Permitiria, no mesmo giro, evitar que os 
agressores se encontrassem com as vítimas nos corredores dos fóruns e tribunais. Possibilitaria 
a presença constante de psicólogos e assistentes sociais para uma atuação multidisciplinar da 



população infanto-juvenil vítima de crimes sexuais intrafamiliares. O depoimento sem dano é, 
ante tudo exposto, uma inovação no sistema jurídico atual, visto estar calcado nos três suportes 
básicos no novo modelo de ciência penal, a saber: comunicativo, resolutivo e participativo, 
além de efetivar o melhor interesse da criança e as exigências de uma sociedade moderna.  
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