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Apresentação

Em tempos de tantas perdas e incertezas, é com enorme satisfação que 
apresento esta edição da nossa revista, com artigos científicos que trazem 
maior segurança não apenas na prática, mas, também, em nossos estudos do 
Direito Civil e Processual Civil.

“Observações sobre o incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica” já inicia a obra com o peso e a realidade da prática processual com a 
visão metódica necessária para o estudo do tema. Marcelo Abelha Rodrigues 
escreve com simplicidade e eficiência usual, facilitando o entendimento do 
Direito Processual Civil.

Em seguida, “Da ofensa à dignidade da pessoa humana perpetrada pelas 
operadoras de planos de saúde que se recusam a fornecer o tratamento mais 
adequado aos cooperados que confessem a religião das Testemunhas de Jeová: 
uma análise de casos”, assinado por Thiago Rodovalho e Bruno Reis, traz 
estudo prático sobre as barreiras encontradas para tratar de maneira efetiva e 
humana pessoas que utilizam sua liberdade religiosa e fazem determinadas 
escolhas relativas a tratamentos sanguíneos. Artigo democraticamente impor-
tante, pois toca desde a base do Direito até o dia a dia de parte da sociedade. 
Ademais, é fundamental que o assunto seja debatido à exaustão para que seja 
suficientemente amadurecido e futuramente legislado.

“A medida executiva atípica em aproximação a aspectos do direito 
material” traz uma ciência jurídica fundamental para a prática do Direito. A 
análise dos limites no direito material para a aplicação do direito processual, 
respeitando os princípios e características de cada ramo. Marcos Ehrhardt Jr. 
e Vitor Henrique Melo de Albuquerque cooperaram para mais um artigo 
iluminador.

Em “O recurso do julgamento do incidente de assunção de competên-
cia, a admissibilidade positiva e a tramitação em tribunal superior”, Vinicius 
Silva Lemos analisa o incidente de assunção de competência até o fim do seu 
processo de conhecimento de maneira clara e objetiva. 

“A transmissibilidade da obrigação de prestar alimentos: questões con-
trovertidas”, por Rita Vasconcelos, Diego Reschette Spagnolli e Guilherme 
Luis Hack Lamy, inicia direito de família e das sucessões, nesta edição, com 
assunto de destaque analisado com maestria. Estudando posições doutrinárias 
divergentes e jurisprudência do STJ, é um artigo completo e esclarecedor 



diante dos equívocos acerca das diversas classificações dos alimentos e suas 
peculiaridades. 

“O depoimento especial de crianças e de adolescentes durante a pan-
demia da Covid-19: um diálogo entre proteção e memória”, de Giuliano 
Máximo Martins, Fernando Moreira Freitas da Silva, Michel Canuto de 
Sena e Paulo Roberto Haidamus de Oliveira Bastos, mostra as questões da 
participação de crianças e adolescentes em depoimentos por videoconferência 
durante a atual pandemia. Artigo que inspira o pensamento e a análise sobre 
o uso da tecnologia que nem sempre é facilitador com a frieza e a distância 
dos seus aparelhos.

Em “Medidas liminares contra o Poder Público: vedações e suspensão”, 
José Américo Zampar Júnior aprofunda-se num tema complexo de maneira 
direta e simples.

Por último, “Conflito de coisa julgada: uma análise da evolução juris-
prudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça”, de Leonardo Fernandes 
Ranña e Manuella Bonavides Amaral, trata de estudo de jurisprudência sobre a 
perenidade da coisa julgada quando há outra contrária a ela. Questão relevante 
e muito bem empregada no artigo que finaliza esta edição.

Débora Brandão
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RESUMO: O objetivo do artigo é analisar o problema da utilização da vide-
oconferência no depoimento especial de crianças e de adolescentes durante a 
pandemia causada pela Covid-19. Para tanto, emprega-se o método dedutivo por 
meio do qual se parte de conceitos gerais do instituto do depoimento especial, 
dos direitos fundamentais à produção da prova até as especificidades do uso da 
videoconferência. Sobre a possibilidade de sua utilização, a questão é divergente 
na doutrina. De um lado, há aqueles que defendem a impossibilidade, já que o 
depoimento pessoal requer o contato físico entre o facilitador e a criança ou o 
adolescente entrevistado. De outro lado, há quem sustente a possibilidade, já que 
os meios tecnológicos, como a videoconferência, permitem o cumprimento da 
finalidade do ato sem qualquer prejuízo. Ao final, conclui-se que, em algumas 
situações excepcionais e mediante a análise detalhada do caso concreto pelo 
magistrado, é possível a realização do depoimento especial por meio de vide-
oconferência como forma de preservar a memória e fazer cumprir o princípio 
constitucional da duração razoável do processo.

PALAVRAS-CHAVE: Depoimento Especial. Crianças e Adolescentes. Covid-19. 
Proteção e Memória.
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SUMÁRIO: Introdução. 1 O Funcionamento do Poder Judiciário em Tempos 
de Covid-19. 2 O Regime Jurídico do Depoimento Especial. 3 O Depoimento 
Infantil e a Necessidade da Prova. 4 A Justificável Urgência do Depoimento 
Especial – Análise do Tempo e da Memória. 5 Considerações Finais. Referências.

Introdução

Durante a pandemia causada pela Covid-19, diversas empresas, insti-
tuições e órgãos do Estado suspenderam o funcionamento de suas atividades 
em observância às orientações ou às determinações das autoridades sanitárias. 
Dentre eles, destaca-se o Poder Judiciário, em cumprimento às regulamen-
tações editadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Em decorrência da paralisação das atividades judiciais, surgiu o seguinte 
problema a ser resolvido pelos tribunais brasileiros: seria admissível a realiza-
ção de depoimento especial de crianças e adolescentes por videoconferência? 
O objetivo do artigo é responder a essa indagação cujas respostas requerem 
um aporte teórico em uma perspectiva interdisciplinar, já que estão envol-
vidas questões de Direito, de Psicologia e de Saúde, sem perder de vista que 
o entrevistado é uma criança ou um adolescente, ou seja, uma pessoa cuja 
personalidade se encontra em desenvolvimento.

Para a consecução do objetivo proposto é empregado como método de 
pesquisa o Direito Comparado, por meio de um estudo entre as abordagens 
do instituto jurídico do depoimento especial de crianças e de adolescentes 
no Brasil e em Portugal. A partir da revisão bibliográfica na área do Direito, 
da Psicologia e da Saúde, analisa-se a (in)viabilidade do depoimento pessoal 
de crianças e de adolescentes por videoconferência.

A apresentação da discussão é realizada em quatro capítulos. No primei-
ro, aborda-se o funcionamento do Poder Judiciário em tempos de Covid-19, 
especificando as atividades que foram mantidas em funcionamento e aquelas 
suspensas. No segundo capítulo, analisa-se o regime jurídico do depoimento 
especial, enfatizando como funciona o referido instituto jurídico. No terceiro 
capítulo, é estudada a importância do depoimento especial para a produção 
de provas no processo judicial. Por fim, no derradeiro capítulo, procede-se a 
um cotejo entre a necessidade de produção de prova e os benefícios ou ma-
lefícios de se realizar o ato por meio de videoconferência, apresentando-se 
soluções ao Poder Judiciário para garantir efetividade aos direitos de crianças 
e de adolescentes durante a situação de crise provocada pela Covid-19.

1 O Funcionamento do Poder Judiciário em Tempos de Covid-19

A Covid-19 surpreendeu o mundo ao provocar o confinamento em massa 
de pessoas, a superlotação dos serviços de saúde e as mortes em larga escala. 
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Desde a Ásia, passando pela Europa, América do Norte até chegar à América do 
Sul, foram registradas milhares de mortes sem que a ciência pudesse oferecer 
um efetivo tratamento médico (MEHTA et al., 2020, p. 1.033-1.034).

Nessa situação caótica, nenhuma nação ou instituição se preparou para 
o enfrentamento da pandemia. À míngua de uma solução médica eficiente, a 
recomendação da Organização Mundial de Saúde foi expressa: o isolamento 
social (SUÍÇA, 2019).

Por se tratar de uma atividade essencial, o Poder Judiciário, que também 
foi atingido pelos nefastos efeitos da pandemia, teve que conciliar a garantia 
de continuidade do serviço público sem se descuidar das medidas sanitárias 
de isolamento para a contenção da proliferação da doença.

No Brasil, o CNJ, ao qual, segundo o art. 103-B, § 4º, da Constituição 
Federal, “compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (...)” (BRASIL, 
1988), aprovou atos regulamentadores da atividade judicial durante o período 
de pandemia da Covid-19.

Assim, o CNJ editou a Resolução nº 313, de 19 março de 2020, por meio 
da qual estabeleceu o regime de Plantão Extraordinário em todo o território 
nacional, com exceção do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
Eleitoral, que possuem regulamentação própria, bem como suspendeu os 
prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020. Na oportunidade, alterou o 
atendimento presencial de partes, de advogados e de interessados e autorizou 
a sua realização pelos meios tecnológicos disponíveis (BRASIL, 2020b).

Em seguida, o CNJ aprovou a Resolução nº 314, de 20 de abril de 
2020, ocasião em que prorrogou os prazos processuais até 15 de maio de 2020 
e facultou a utilização da videoconferência para a realização de audiências 
(BRASIL, 2020c). 

Após, houve a edição pelo CNJ da Resolução nº 317, de 30 de abril de 
2020, que regulamentou a possibilidade de realização de perícia previdenciária 
por videoconferência enquanto perdurarem os efeitos da crise provocada pela 
Covid-19 (BRASIL, 2020d).

Na sequência, por meio da Resolução nº 318, de 7 maio de 2020, o CNJ 
prorrogou os prazos processuais até 31 de maio de 2020 (BRASIL, 2020e), o 
que foi estendido, novamente, até 14 de junho de 2020, por meio da Portaria 
nº 79, de 22 de maio de 2020 (BRASIL, 2020a). 

Por fim, conforme Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, o CNJ 
determinou o retorno gradual e sistematizado das atividades presenciais nos fó-
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runs de todo o país, conforme regras que serão estabelecidas por cada tribunal, 
considerada a peculiaridade sanitária local. De qualquer forma, será priorizada 
a realização de atendimento virtual, sendo o presencial apenas para situações 
estritamente necessárias. Com a retomada das atividades, ficam autorizadas 
as realizações de audiências, perícias, entrevistas e outros nas dependências 
do fórum (BRASIL, 2020f). 

Ocorre que, em nenhum dos mencionados atos, o CNJ disciplinou 
acerca da realização do depoimento especial de crianças e de adolescentes, 
subsistindo o questionamento se poderia ou não ocorrer por videoconferência. 
Caso fosse admitido, discutir-se-ia se é aplicável a todos os casos ou apenas 
a situações excepcionais. 

Com o escopo de apresentar soluções a tal delicada questão, já que 
crianças e adolescentes também estão expostos aos efeitos da Covid-19 e, ao 
mesmo tempo, são garantidores de prioridade absoluta, torna-se fundamental 
apresentar algumas reflexões acerca da funcionalidade e da própria finalidade 
do depoimento especial, o que será desenvolvido nas linhas seguintes.

2 O Regime Jurídico do Depoimento Especial

Com a aprovação da Lei do Depoimento Especial – LDE, Lei nº 
13.431/2017, a oitiva judicial da criança como vítima ou testemunha de atos 
de violência passou a ser regida por um procedimento específico denominado 
depoimento especial, com o claro intuito de protegê-la (SOUZA, 2018) e, 
ao mesmo tempo, produzir uma prova válida ao processo (CÉZAR, 2007).

Por ser cogente a todos os órgãos de Justiça, conforme art. 4º, § 1º, 
da LDE (BRASIL, 2017), a utilização desse procedimento acabou sendo um 
pressuposto legal necessário quando se devem ouvir crianças ou adolescentes, 
sendo que o seu descumprimento pode gerar novos atos de violência insti-
tucional, termo novo incluído pela lei para evitar a revitimização (RAMOS, 
2019).

Diante desse quadro inicial, percebe-se que o depoimento especial deve 
ser realizado preferencialmente apenas uma vez, segundo o art. 11, caput e § 
2º, da LDE (BRASIL, 2017), sempre se atentando à peculiaridade de o sujeito 
tutelado ser uma pessoa em desenvolvimento.

Diferencia-se o depoimento especial da escuta especializada por ser 
um ato formal, no contexto de um processo judicial, que deve seguir vários 
procedimentos com o escopo de proteger a criança ou o adolescente que 
vai prestar o depoimento, inclusive para proporcionar o contraditório ou a 
ampla defesa à parte acusada ou requerida. A escuta especializada, por sua 
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vez, é realizada geralmente antes da demanda judicial e se caracteriza por ser 
apenas uma entrevista, feita por pessoa da rede de proteção, sobre a situação 
de violência vivida pela criança ou pelo adolescente. Está limitada a escuta 
especializada ao relato do estritamente necessário para tomar conhecimento de 
parâmetros mínimos da violência ocorrida. Não há a intenção de se esgotarem 
todos os detalhes do ocorrido, mas apenas apresentar dados iniciais para que 
as providências à sua proteção sejam tomadas, inclusive com o registro do 
ato criminoso nos órgãos de segurança pública para a investigação do caso.

Vale mencionar que a Lei do Depoimento Especial não prevê a oitiva 
da criança ou do adolescente vítima de violência perante a autoridade policial 
durante a investigação. O fato, pela mais protetiva interpretação da legislação, 
chegará ao conhecimento da autoridade policial, em regra, pela rede de pro-
teção, não se excluindo outras maneiras de registro do ocorrido, sendo que a 
autoridade policial deverá realizar a investigação do fato por todos os meios 
de prova admissíveis conforme regras previstas no diploma processual penal. 
O depoimento da criança extrajudicialmente deve ser evitado ao máximo, não 
somente como forma de garantir que o depoimento especial seja realizado 
apenas uma vez, mas também como forma de evitar a violência institucional 
da criança. Ademais, nas hipóteses de a criança ter menos de sete anos ou em 
casos de violência sexual, o rito deverá ser o de antecipação de prova, conforme 
art. 11, § 1º, da LDE (BRASIL, 2017). 

Quanto ao procedimento do depoimento especial, há que se partir da 
premissa de que a criança ou o adolescente deverá se deslocar ao local de aten-
dimento da justiça para realização do ato, normalmente o prédio do Fórum, 
onde está instalada a respectiva Vara na qual tramita o processo. Ali, haverá o 
contato direto e presencial entre o profissional facilitador e a vítima, seguindo 
ambos até o local de tomada do depoimento. É de se notar que esse profissio-
nal, além de estar incumbido de prestar todos os esclarecimentos ao infante, 
estará necessariamente presente na sala apropriada à tomada do depoimento 
especial, que será transmitido em tempo real para a sala de audiência e gravado 
em áudio e vídeo, consoante art. 12 da LDE (BRASIL, 2017).

O facilitador é como regra uma pessoa que já trabalha no Poder Judi-
ciário, não se descartando que pessoas de fora do quadro possam realizar o 
depoimento especial, desde que estejam devidamente capacitadas. Além de 
interagir com a vítima, deverá tomar todas as precauções para que a criança 
ou o adolescente não tenha sequer contato visual com o agressor. Direcionará 
o infante ao local em que o depoimento especial será tomado e ali explicará, 
respeitando a faixa etária e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
tudo o que será realizado naquele dia.
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Denota-se, portanto, que o contato direto e pessoal do facilitador com 
o infante acontece no prédio do Fórum e eles acabam passando boa parte do 
tempo dividindo a mesma sala, sem a intervenção de terceira pessoa.

Encerrado o depoimento, o contato entre o facilitador e a criança e 
adolescente não é interrompido. Ainda existe uma fase final de conversa entre 
eles, na qual, inclusive, pode ocorrer o encaminhamento da vítima ou da tes-
temunha a algum órgão de proteção relacionado à saúde ou à assistência social.

Um ponto interessante também merece destaque. A despeito de o 
depoimento especial ser obrigatório, a opinião do infante em prestar o depoi-
mento diretamente ao magistrado deve ser respeitada, nos termos do art. 12, 
§ 1º, da LDE (BRASIL, 2017). Trata-se de respeito à opinião da criança e do 
adolescente, cujo direito maior é de serem ouvidos em processo judicial que 
lhes diga interesse, conforme preconiza a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança (BRASIL, 1990). Trata-se de um importante direito da 
criança e do adolescente, decorrente de instrumento internacional e da própria 
principiologia do Estatuto da Criança e do Adolescente, que reiteradamente 
é deixado de lado na prática judiciária. 

3 O Depoimento Infantil e a Necessidade da Prova

O principal intuito da Lei do Depoimento Especial foi o de proteger 
a criança e o adolescente, resguardando seu direito de prestar depoimento 
judicial em processos que lhes digam respeito, conforme delineado pela 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança e pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

Na realidade, a legislação trouxe um mecanismo simultâneo de proteção 
e de produção de prova. Entretanto, trata-se de um instrumento dotado de 
especificidade, pois deve considerar a pessoa em peculiar condição de desen-
volvimento, de modo a impedir a revitimização e a garantir a qualidade da 
prova judicial. Isso se faz por meio do mínimo de oitiva possível, preferindo-
se, aliás, que ocorra uma única vez, o que é facilitado pela gravação em áudio 
e vídeo, que materializa o depoimento sem a necessidade de novos atos. Por 
fim, faz-se também por meio da própria legislação federal específica para a 
matéria, além da existência de um Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, 
que disciplina os detalhes das etapas da entrevista (PÖTTER, 2019).

Mesmo diante desses fatores protetivos e de produção de prova peculiar, 
o legislador se preocupou com a prova, prescrevendo que os órgãos policiais 
envolvidos envidarão esforços investigativos para que o depoimento especial 
não seja o único meio de prova para o julgamento do réu. Essa norma traz 
em si um comando para os que atuam na investigação dos crimes, de modo 
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que não podem se dar por satisfeitos apenas com a tomada do depoimento 
especial, devendo valer-se de outros meios de prova para chegarem à veraci-
dade do fato ilícito.

Mas qual seria a intenção de o legislador trazer esse comando para in-
vestigação se já existe uma prova por meio do depoimento especial? Embora 
não esteja muito claro na legislação, uma interpretação da norma convencional 
e da Constituição Federal traz alguns direcionamentos. 

De início, no campo protetivo, parece claro o intento de não deixar a 
criança e o adolescente como únicos pontos probatórios para que eles não 
sintam o peso de uma condenação ou de uma absolvição. Trata-se de fator 
de assunção de responsabilidade, que poderia gerar aspectos emocionais no 
infante e comprometer o próprio depoimento.

Ainda no aspecto de proteção, há que se garantir à criança e ao ado-
lescente a possibilidade de recusa de prestar o depoimento se não tiverem 
condições para tanto. Aqui há de se fazer uma ponderação entre o direito à 
prova e o direito de recusa do depoimento especial por parte da criança.

O direito à prova, embora não expressamente previsto na Constituição 
Federal, é uma decorrência da maneira como foi alicerçado o sistema jurídico 
brasileiro, derivando de dois princípios do devido processo legal1: a) da garantia 
do direito de ação e de; b) e, ainda, como emanação dos direitos, liberdades e 
garantias que merecem tutela e que se materializam no domínio jurisdicional 
(RANGEL, 2006).

Pelo direito à prova, as partes podem buscar todos os meios possíveis e 
lícitos para demonstrar a verdade dos fatos na qual se funda a sua pretensão. 
Também por esse direito se abre margem à parte adversária de contrariar e 
de confrontar as provas produzidas com outros elementos de prova. Por fim, 
pelo mesmo postulado, deve o juiz se pronunciar de maneira racional e lógica 
sobre as provas produzidas. Trata-se de direito complexo que abre espaço a 
diversos direitos das partes: de produzir provas, de participar da produção da 
prova, de manifestar-se sobre a prova produzida e, por fim, de examinar a 
prova realizada (DIDIER Jr., 2013).

Assim, ao passo que o direito à prova decorre de vários princípios, há 
de se observar o direito da criança de não se manifestar judicialmente, o que 

1 A Constituição Federal brasileira menciona no art. 5º, inciso LIV, que “ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal”. Esse dispositivo é reconhecido como a cláusula geral do princípio do devido 
processo legal no Brasil. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 111567-AgR/
AM, de 05.08.2014, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma (BRASIL, 2014a), e no Recurso Ordinário em Mandado 
de Segurança 28517-AgR/DF, de 25.03.2014, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma (BRASIL, 2014b), reconheceu 
expressamente o direito à prova como decorrente do due process of law.



Doutrina – Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil Nº 102 – Maio-Jun/2021 123

pode se dar por diversos fatores, que decorrem de sua própria condição e da 
necessidade de proteção. O texto Constitucional, ao prever a proteção integral 
e a prioridade absoluta, deixou consignado que a legislação infraconstitucio-
nal não pode ofender concretamente esse direito. Isso quer dizer, em linhas 
gerais, que, embora o direito à prova seja cogente, não é absoluto e deve ser 
relativizado se a criança ou o adolescente não tiver condições de prestar o 
depoimento, ainda que o modelo e o formato de questionamentos sejam 
protetivos como é o caso do depoimento especial.

Ao se negar o depoimento especial de uma criança em razão de sua 
condição pessoal, o fundamento que se busca, no caso concreto, será sempre 
o do melhor interesse da criança. A propósito, o princípio do melhor inte-
resse da criança deve ser observado em toda e qualquer causa que envolva 
criança e adolescente. Deve ser analisado casuisticamente, abrindo-se ao 
magistrado a verificação da ponderação de diversos fatores para se determinar 
o depoimento ou não, como as necessidades físicas, emocionais, intelectuais, 
afetivas e materiais da criança, bem como sua idade, sexo, formação e grau 
de desenvolvimento; a opinião da criança, respeitada a sua maturidade, até 
mesmo para afastar eventual “pressão” por parte dos pais (NUNES, 2011).

Não é contraditória a possibilidade de a criança ter interesse na ação 
judicial, o que abriria espaço para seu depoimento ser tomado judicialmente 
conforme preconiza a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, porém, 
pelo princípio de seu melhor interesse, a produção dessa prova pode ser negada. 
Esse último deve prevalecer, levando sempre em consideração as peculiaridades 
do caso concreto e as condições pessoais da criança (ARANTES, 2011).

O próprio art. 5º da Lei do Depoimento Especial consigna que o si-
lêncio da criança e do adolescente deve ser respeitado (BRASIL, 2017) e, por 
isso, não existe a possibilidade de obrigá-los a prestar um depoimento, o que 
não afeta o direito à prova pela parte, que se poderá valer de outros meios de 
provas (PRADO, 2019).

Do ponto de vista probatório, o escopo do legislador, ao se determinar 
a realização de atos investigativos para que a prova da criança e do adolescente 
não seja a única dos autos, está certamente no questionamento de sua cre-
dibilidade. O depoimento da criança e do adolescente tem sido considerado 
historicamente de baixa segurança ou credibilidade quando de sua valoração.

Nesse sentido, Antonio Manzanero relata que a valoração da prova 
testemunhal infantil tem sofrido alterações ao longo da história. Por algum 
tempo, a criança foi considerada pura e inocente, ao passo que, em outro, 
potencialmente perigosa, dada a sua baixa capacidade intelectual e a susceti-
bilidade de manipulação por um adulto. A partir dos estudos de psicologia 
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científica, com início no final do século XIX, a memória das crianças foi co-
locada em dúvida, sobretudo pela dificuldade de distinguir entre a realidade 
e a fantasia (MANZANERO, 2010).

Com base nesses estudos de subtração da credibilidade do depoimento 
infantil é que considerável parcela da doutrina tem colocado esse depoimento 
como perigoso para a busca da verdade processual (SANTOS, 1972). Os 
argumentos utilizados para retirar o crédito de um testemunho de criança 
estão na imprecisa percepção do mundo exterior e de seus detalhes, a fértil 
imaginação (fantasia), a emotividade, a imperfeição no processo de atenção e 
a frágil memória. Além disso, citam ser tomada de egocentrismo; de ausência 
de noção de espaço e de tempo; de elevada sugestionabilidade, o que com-
promete a veracidade dos fatos que estão a ser inquiridos.

Atualmente, novas considerações já são colocadas na avaliação da fala 
das crianças. Contudo, diante do resquício do pensamento supracitado, 
preocupou-se o legislador também com a impunidade, eis que apenas o 
depoimento especial torna o quadro probatório mais frágil quando se está 
tratando de direito material sensível.

Por esse argumento é que a necessidade da prova para fins de tomada de 
depoimento especial deve ser sob o ângulo da criança e do adolescente e não 
do ponto de vista processual de esgotamento da prova. É dizer, o depoimento 
especial deve ser dispensado se as condições individuais daquele infante não 
permitirem sua tomada ou se ele próprio não desejar se manifestar. Nessa 
hipótese específica, pode o magistrado, como balizador das normas consti-
tucionais, indeferir a produção probatória.

Frisa-se, contudo, que não cabe ao magistrado indeferir a tomada de 
uma prova requerida pelas partes e autorizada em despacho saneador sob o 
argumento de que os elementos necessários para a formação da sua convicção 
já foram satisfeitos pelas demais provas dos autos. Trata-se de nítido julgamen-
to antecipado da prova e de cerceamento de defesa da parte que o requereu. 
Não bastasse, a oitiva da vítima no processo penal é imperiosa, sendo apenas 
razoável sua dispensa se o melhor interesse da criança assim o indicar ou se 
houver a concordância das partes.

4 A Justificável Urgência do Depoimento Especial – Análise do 
Tempo e da Memória

O conceito de memória não é de difícil compreensão ao homem mé-
dio e pode ser deduzido como a recordação de fatos pretéritos vividos pelo 
indivíduo. Contudo, a memória é muito mais complexa e vai muito além 
da capacidade humana de reproduzir situações passadas, envolvendo signos 
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mentais conscientes e inconscientes. Trata-se, na verdade, de reconstrução 
fática a partir de uma informação parcial e incompleta que ficou retida pelo 
sujeito. A memória é incompleta porque o ser humano é incapaz de prestar 
atenção e de guardar todos os fatos que estão à sua volta (SOUSA, 2013).

Trazer um fato à memória é reconstruir uma determinada situação, 
partindo-se de pequenos trechos gravados pelo indivíduo, que são preenchidos 
por inferências que resultam do conhecimento geral e de outros eventos de 
conhecimento do sujeito, com a sua respectiva reorganização mental. Há de 
sempre se considerar que a memória traz em si as experiências particulares 
vividas pelo indivíduo, não sendo possível afastar-se de suas crenças, emoções, 
preferências, expectativas e de seu conhecimento prévio ou posterior. Tudo 
está a afetar diretamente a reconstrução dos fatos e são verdadeiros filtros para 
reviver o passado (GESU, 2014).

Diversos são os fatores que podem influenciar a reconstrução desses 
fatos pretéritos por parte da memória, tais como circunstâncias pessoais (idade, 
estado psíquico, emoções) ou do fato em si, além da maneira como aquela 
situação volta a ser acionada (métodos de inquirição). Diante disso, tem-se 
defendido que toda memória é falha, nunca é perfeita.

Para a busca da verdade judicial, a memória se apresenta de grande valia na 
reconstrução de fatos que podem ser provados por intermédio de uma pessoa. Se 
necessária a prova testemunhal ou o depoimento da vítima para o esclarecimento 
de um fato conflituoso, mostrar-se-á importante a memória, que será a força 
motriz do sujeito que prestará o seu depoimento em juízo. Daí a relação que se 
faz entre a memória e a prova judicial da testemunha ou do depoimento da parte.

Ocorre que, no tocante à avaliação dos depoimentos, a memória pode 
levar a erros por omissão, que se dão quando faltam detalhes importantes no 
testemunho ou por ocultação. Além disso, podem ocorrer erros por comissão, 
que são aqueles em que a testemunha introduz informações falsas deliberada-
mente ou devido à indução autogerada ou gerada por informações posteriores 
que falham na distinção entre a realidade e a fantasia (MANZANERO, 2010).

Resta saber, então, o que afeta a memória de uma pessoa. Com a 
premissa de que a pessoa tenta se lembrar efetivamente de um fato anterior, 
existem fatores que favorecem a recordação e levam ao sucesso do exercício 
de relembrar um fato. Esses fatores podem dizer respeito ao fato em si ou à 
condição do indivíduo que se utiliza da memória (MANZANERO, 2010).

No que se refere ao fato, algumas circunstâncias permitem que o su-
jeito se recorde mais facilmente de determinado evento, como é o caso das 
condições perceptivas (maior ou menor luminosidade; coloração; melhor ou 
pior percepção de objetos; distância, perspectiva e frequência; movimentos; 
audição) e das informações de características especiais, como a duração do 
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evento, dor, velocidade, data e omissão de detalhes. Porém, duas outras situa-
ções ainda podem incrementar um fato para auxiliar uma pessoa a se recordar, 
que são a familiaridade e a frequência com que aqueles fatos ocorrem com 
o indivíduo, e o tipo de evento, que pode ser algum fator extra também para 
ajudar a memória, como a violência.

A condição do indivíduo no momento da percepção do fato também 
influencia a memória. Assim, a identidade social da pessoa2, a idade, o subjetivo 
conhecimento prévio ou posterior (estereótipos), a ansiedade e a emoção, as 
consequências para a vítima, o treinamento e as drogas, cada uma dessas parti-
culares situações pode afetar a memória, melhorando ou piorando a qualidade 
dos fatos que merecem ser revividos. É dizer, a memória é variável, já que 
sua recordação dependerá da maneira como os fatos foram percebidos pelo 
sujeito, sendo uma elevada gama de fatores que pode influenciar a melhor 
ou a pior captação do objeto ou do fato.

Interessa ao presente trabalho a memória da criança. Para ela, os fatores 
subjetivos e exógenos mencionados são aplicáveis, como a própria idade, o 
tipo de prova que se pretende recordar, o nível de estresse, a carga emotiva, 
além da maneira com que a inquirição é feita (SEETO, 2005). 

Por se tratar de um dos pontos fundamentais no desenvolvimento 
humano, a linguagem também afeta seriamente a memória e é um dos cri-
térios utilizados para reconstrução daquilo que ficou gravado pelo sujeito. 
Isso, porque somente com a menção do ocorrido por meio da linguagem é 
que se poderá dimensionar como os fatos ocorreram ou, ao menos, como foi 
a percepção por parte do sujeito. Sem o desenvolvimento da linguagem, a 
reconstrução dos fatos pela memória se mostra prejudicada.

Estudos têm demonstrado que os seres humanos não se recordam de 
fatos dos primeiros anos de vida. É o que se denomina amnésia infantil e uma 
das explicações a essa constatação está no fato de que o sistema neurológico 
não se encontra completamente desenvolvido. Soma-se a isso o fato de que, 
nessa faixa etária, as pessoas carecem de linguagem e de conhecimento para 
uma adequada interpretação da informação, além de não possuírem habilidades 
sociais e capacidade para fazer um juízo moral do ocorrido (LAMB et al., 2008).

Contudo, a partir dos quatros anos de idade, a memória da criança per-
mite trazer à recordação relatos acerca de determinados fatos (SOUSA, 2013). 

2 Não se pretende com essa informação dizer, preconcebidamente, que o homem se recorda, diante da condição de 
gênero, de uma informação melhor que uma mulher ou vice-versa. O que se quer explanar é que, a depender da 
identidade social da pessoa, seja masculino ou feminino, a atenção dada a determinado fato será dentro de uma 
perspectiva diversa, levando à conclusão de que a memória será variável. A bem da verdade, as diferenças não dizem 
respeito ao sexo em si, mas às atenções e visões de mundo que cada pessoa possui, o que haverá de influenciar na 
atividade de recordação.
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Todavia, a capacidade de retenção dos eventos, a organização do pensamento 
e a reprodução narrativa são mais limitadas e vão se expandido à medida que 
a criança vai ficando mais velha, ou seja, de acordo com o seu grau de desen-
volvimento. A qualidade da memória vai aumentando de acordo com a faixa 
etária, sofrendo forte influência da aquisição de vocabulário mais amplo e 
do desenvolvimento cognitivo pessoal, tudo a auxiliar a criança a fazer uma 
narrativa mais compreensiva e de acordo com as experiências vividas.

Um dos significantes fatores de influência na memória está no tempo 
entre a ocorrência dos fatos e o seu relato. Se para um adulto o transcurso 
do tempo pode ser fundamental para uma adequada reprodução de fatos 
pretéritos, será ainda mais difícil para uma criança que não alcançou quadros 
elevados de maturidade. 

Da mesma forma que o adulto, a criança registrará somente parte do 
fato e, no momento da recuperação, fará um esquema do ocorrido. A fase 
da retenção da memória e da sua recuperação é semelhante à de uma pessoa 
mais velha. O diferencial está no conhecimento da criança e no seu entendi-
mento à época do evento, além do tempo que demorou para reproduzir. Por 
isso, o desenvolvimento pessoal da criança, no que se refere à cognição, afeta 
diretamente sua memória e, por conseguinte, a posterior narrativa sobre os 
fatos. Não se pode exigir de uma criança de apenas cinco anos, por exemplo, 
raciocínios complexos ou relações temporais e espaciais. Entretanto, estudos 
têm demonstrado que uma criança com dez ou 12 anos de idade possui ca-
pacidade de memória igualada à de um adulto, o que não quer dizer que teria 
uma reprodução semelhante à de um adulto porque não está no mesmo grau 
de maturidade (SOUSA, 2013).

Diante dessas constatações, é possível afirmar que apenas as crianças 
de tenra idade não possuem grau cognitivo suficiente para memorizar fatos 
por elas experimentados a ponto de os traduzirem de maneira compreensí-
vel. Some-se a isso a amnésia infantil, que é o corte na memória da primeira 
infância, não permitindo que um adulto se recorde de maneira detalhada de 
seus primeiros anos de vida. Contudo, crianças em fase de desenvolvimento 
mais avançada possuem memória razoável dos fatos pretéritos, sendo que a 
dificuldade está em saber até que ponto, de acordo com o grau individual 
de cognição, têm a exata compreensão da origem fantasiosa ou não daquela 
recordação. Tudo isso acrescido ao tempo que demora para reproduzir um 
fato por ela experimentado (FENOLL, 2012).

Se, de um lado, é possível admitir que a criança consiga distinguir a 
origem da memória para afastar as recordações não reais, por outro, há de 
se considerar que crianças e adolescentes, por estarem em grau incompleto 



 Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil Nº 102 – Maio-Jun/2021 – Doutrina128

de desenvolvimento pessoal, ainda que possuam semelhante capacidade de 
armazenamento de fatos pretéritos, não conseguem reproduzir com a mes-
ma qualidade fatos ocorridos há bastante tempo. Logo, o fator temporal é de 
crucial importância, não se podendo deixar esse aspecto de lado, nem mesmo 
em tempos de pandemia.

5 Considerações Finais

A partir da análise dos fundamentos teóricos constantes dos tópicos 
anteriores, verifica-se que o depoimento especial de crianças e de adolescentes 
constitui um instrumento de proteção à infância, seja como vítima, seja como 
testemunha. Para impedir uma situação de revitimização, torna-se imprescin-
dível que o depoimento seja realizado uma única vez e com o estabelecimento 
de segurança entre o infante depoente e o profissional facilitador. Para isso, 
é fundamental que haja uma conversa reservada entre eles e a construção de 
um elo de confiança para que a criança e o adolescente se sintam seguros a 
falarem sobre a situação vivida.

A videoconferência, embora não permita o contato corporal entre o 
facilitador e a criança ou o adolescente, o que pode dificultar o estabelecimento 
da comunicação inicial entre eles, mostra-se como uma importante ferramenta 
à disposição do Poder Judiciário. Para superar tal obstáculo, poder-se-ia esta-
belecer um maior tempo de rapport. Se ainda assim o profissional sentir que a 
criança ou o adolescente não tem a necessária confiança, poder-se-ia marcar 
uma nova sessão, tal como se faz no procedimento de mediação.

O depoimento especial por videoconferência se mostra como um 
importante instrumento para a produção da prova, sobretudo em situações 
de crise, como ocorre com a atual pandemia da Covid-19. Conforme visto 
alhures, o decurso do tempo poderá aplacar as memórias da criança e do 
adolescente, justificando a colheita da prova. Além disso, poder-se-ia pensar 
também na situação em que a própria criança ou o adolescente corre risco 
de vida em razão de uma doença grave, por exemplo, justificando a urgente 
colheita da prova. Por fim, há situações em que a prova se destina à instrução 
de um processo de uma pessoa presa, sendo recomendável a sua realização 
de forma a evitar um desarrazoado excesso de prazo na instrução criminal. 

Pode-se concluir que a regra do ordenamento jurídico, no tocante ao 
depoimento pessoal, é a realização por meio do contato pessoal entre o in-
fante e o facilitador. Contudo, em situações excepcionais, por meio da análise 
das particularidades do caso concreto, poderá o magistrado autorizá-lo por 
meio de videoconferência de modo a preservar a memória da vítima ou da 
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testemunha, além de fazer o cumprir o princípio constitucional da duração 
razoável do processo.
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