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Resumo: A discussão acerca da metodologia do depoimento especial tem causado 
bastante repercussão junto aos profissionais da psicologia, do serviço social e os 
profissionais que compõe o âmbito jurídico, diante da complexidade da prática, trazendo 
muitas inquietações. Dessa forma, buscamos contrapor os argumentos favoráveis e os 
contrários a implementação desta técnica, em busca de contribuirmos com elucidação da 
temática. Concluímos, que o depoimento especial é uma prática que necessita ser discutida 
de forma crítica e os debates precisam ser ampliados a todas categorias profissionais 
envolvidas no processo, pois ainda é uma temática permeada de controvérsias. 
 
Palavras-chave: Depoimento Especial; Criança/adolescente; Serviço Social. 

 
Abstract: The discussion about the methodology of the special testimony has caused a 
great deal of repercussion among professionals of psychology, social service and 
professionals who make up the legal scope, given the complexity of the practice, bringing 
many concerns. In this way, we seek to contract the favorable arguments and the opposites 
to the implementation of this technique, in search of progress with elucidation of the theme. 
We conclude that special testimony is a practice that needs to be critically discussed and the 
debates necessary to be broadened to all professional categories involved are not a process 
that is still controversial. 
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1 INTRODUÇÃO 

A violência, em especial a violência sexual, é um fenômeno que tem marcado a vida 

de milhares de crianças e adolescentes, preocupando toda a sociedade pela sua incidência 

e brutalidade. 

 Esse fenômeno tem se apresentado como demanda para os órgãos públicos que 

enfrentam dificuldades no processo de apuração dos casos, uma vez que muitas vezes não 

há testemunhas e a criança ou adolescente/vítima se torna parte chave no processo de 

investigação. No entanto, o processo de inquirição de uma criança e adolescente é muito 

complexo, tendo em vista a condição peculiar de desenvolvimento desse sujeito.  

Nesse contexto com o intuito de minimizar os danos que o processo de inquirição 

pode ocasionar, através da revitimização, bem como com intuito de proteger crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual dos regimes de depoimento em juízo, surge a 

técnica intitulada inicialmente de Depoimento Sem Dano, que logo mais seria rebatizada de 

Depoimento especial. 

 Esta técnica consiste na escuta da criança e adolescente em uma sala especial, 

interligada por vídeo, áudio e ponto eletrônico ou sala espelhada, a sala de audiência, em 

tempo real, de onde o juiz e as partes fazem suas perguntas por meio do ponto eletrônico ao 

“intérprete” que as repassa para a criança/adolescente em linguagem mais acessível. Todo 

o processo é filmado, gravado e anexado aos autos do processo, evitando que sejam 

necessários novos depoimentos. 

A institucionalização desta técnica em 2004,  o lançamento em 2006 do Projeto de lei 

7.524/2006, de autoria da deputada Maria do Rosário (PT/RS),  que tratava do Depoimento 

sem Dano e o Lançamento em 2010 da Recomendação 33/2010 emitida pelo Conselho 

Nacional de Justiça que sugere aos tribunais a criação de serviços especializados para 

escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos 

judiciais, efervescem o debate desta prática, gerando uma grande polemica na sociedade.  

Todo esse cenário de tramitação deste projeto de Lei, bem como o processo de 

implementação desta técnica, causou um grande polemica entre os que aprovam a 

metodologia do Depoimento Especial e os que rejeitam tal método.  

Partindo deste cenário, o presente artigo tem como objetivo analisar a metodologia 

do depoimento Especial a partir desse embate de posicionamentos, apontando seus pontos 

favoráveis e negativos. Para tanto, em um primeiro momento este artigo busca situar a 

metodologia utilizada para o desenvolvimento da técnica do Depoimento especial, em 

seguida apresentaremos os posicionamentos a favor a sua realização, apontando os seus 
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principais argumentos e por fim iremos expor o posicionamento do Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), orgão que rege a profissão e que tem se posicionado contrário ao 

uso da metodologia do Depoimento Especial. 

2 METODOLOGIA DO DEPOIMENTO ESPECIAL: desvendando o processo de escuta 
de crianças e adolescentes 

A escuta especial de Crianças e adolescentes, foi implementado pela primeira vez no 

Brasil no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no ano de 2003, por José Antônio Daltoé 

Cezar, então magistrado da 2º Vara da infância e juventude (FELIX, 2011). 

 Inicialmente esta técnica foi denominada de Depoimento Sem Dano, sendo na 

atualidade chamado Depoimento Especial. Tal técnica consiste na escuta de crianças e 

adolescentes em situação de violência. O depoimento é feito em um espaço especial, 

conectado por equipamentos de vídeo e áudio à sala de audiência, em tempo real. O 

técnico, em geral psicólogo ou assistente social tem um ponto eletrônico onde irão ser 

recebidas as perguntas do juiz à criança, tudo fica gravado como prova nos autos do 

processo (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2009). 

A execução dessa metodologia se divide resumidamente em três etapas, 

acolhimento, depoimento propriamente dito e acolhimento final. A primeira fase seria o 

momento de explicação de como será desenvolvida a técnica do Depoimento especial, 

informando que o mesmo será filmado e assistido por pessoas presentes na sala ao lado. É 

importante também que a criança não se encontre com o agressor em sua chegada na 

instituição (podendo agendar a sua chegada para 30 minutos antes, para garantir esse 

desencontro).  No segundo momento é dado início ao depoimento que é intermediado por 

um entrevistador, as perguntas realizadas podem ser abertas, fechadas ou hipotéticas, 

conforme seja considerado mais pertinente, todo o depoimento é filmado e anexado ao 

processo. Na última etapa, logo no final do depoimento e já com os equipamentos 

desligados, é verificado juntamente com a família da criança algum aspecto relevante que 

possa interferir na vida e no bem-estar da criança e caso seja necessário é realizado 

encaminhamentos para rede de saúde (CEZAR apud NAPOLI, 2010) 

Esse método foi institucionalizado em 2004 e transformado em projeto de lei em 

2006 (PL 7.524/2006), de autoria da deputada Maria do Rosário (PT/RS), o referido projeto 

de lei foi aprovado na Câmara de deputados, no entanto, ao chegar ao senado federal foi 

recomendado que o seu texto fosse incorporado ao projeto de lei do novo Código de 

Processo Penal nº 8.045/2010.  Este Projeto-de-Lei nº 8045/2010, passa a prever o 

Depoimento Especial em seu texto. Também em 2010, o Conselho Nacional de Justiça 

emitiu a Recomendação 33/2010 que “Recomenda aos tribunais a criação de serviços 
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especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência 

nos processos judiciais. Depoimento Especial”4. 

O Depoimento sem dano aparece como um recurso para enfrentar as dificuldades de 

magistrados, promotores e advogados em conversar e ouvir crianças e adolescentes, 

provavelmente pela falta de uma base formativa, assim como pela exposição da 

criança/adolescente em diversas audiências/oitivas (CFESS, 2009). 

Esse método de depoimento Especial tem sido empregado em diferentes partes do 

mundo, sendo implementado já em cerca de 28 países. No Brasil esta técnica de escuta de 

crianças e adolescentes é desenvolvida em diferentes estados, como Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, 

Paraná e Distrito Federal.5 

A técnica do Depoimento Especial tem suscitado muitas discursões e divergências 

de posicionamentos quanto a sua efetivação ou não. Nesse cenário de desacordos, dois 

posicionamentos se destacam: o posicionamento a favor a utilização desta técnica e o 

contrário ao seu emprego, sendo esse último encabeçado em especial pelo Conselho 

Federal De Serviço Social. 

3 DEPOIMENTO ESPECIAL: ALGUNS ARGUMENTOS FAVORAVÉIS A SUA 
IMPLEMENTAÇÃO 

Uma das justificativas  para a defesa da utilização da escuta judicial de crianças e 

adolescentes é a dificuldade de se obter provas em algumas situações em que estes são 

vítimas, fato este que ocasionaria um número pequeno de condenação de possíveis 

violentadores. Argumenta-se que em alguns casos não se tem testemunhas do fato, fazendo 

com que o depoimento da crianças e adolescentes seja peça principal para produção de 

provas contra seus agressores (BRITO, 2008). 

Nesse contexto o depoimento sem dano é apresentado por seus defensores  como 

método inovador  que tem como finalidade  preservar a integridade da criança/adolescente, 

bem como, garantir e efetivar o direito que toda criança/adolescente tem de esclarecer ao 

sistema de justiça, com suas próprias palavras, fatos que lhe dizem respeito.  

Conforme o juiz Dalto Cezar  

 
 

 “Depoimento Sem Dano” contempla outra forma de interrogação em que se 
atenderiam três principais objetivos, dentre eles, a redução do dano durante a 
produção de provas em processos judiciais, nos quais a criança/adolescente é 

                                                 
4 http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1194 
5http://www.ibdfam.org.br/noticias/6089/Depoimento+sem+dano+ainda+n%C3%A3o+%C3%A9+realidade+em

+v%C3%A1rios+estados+brasileiros 
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vítima ou testemunha; a garantia dos direitos da criança/adolescente, proteção e 
prevenção de seus direitos, quando, ao ser ouvida em Juízo, sua palavra é 
valorizada, bem como sua inquirição respeita sua condição de pessoa em 
desenvolvimento; e a melhoria na produção da prova produzida”. (CFESS apud 
Cezar, 2007, p.19 ) 

 
 

Ou seja, de acordo com o autor, a utilização da técnica além de valorizar a palavra 

da criança, garantiria seu direito de ser ouvida e ser considerada em sua condição peculiar 

de desenvolvimento, além de reduzir os possíveis danos causados por um processo de 

inquirição normal. 

As opiniões favoráveis a essa prática consideram os casos nos quais não se têm 

testemunhas, sendo o depoimento da criança/adolescente o principal meio para construção 

de provas. Além do mais, justificam que nas audiências realizadas, o depoimento 

aconteceria em ambiente inadequado para crianças e adolescentes que podem ser 

chamados para descrever, em alguns casos por diversas vezes, fatos que lhe são 

constrangedores para pessoas estranhas, podendo acarretar até danos psicológicos 

(BRITO, 2008).    

Outra questão levantada por seus defensores é a dificuldade de alguns profissionais 

de direito na inquirição de crianças e adolescente. Nesse cenário, os defensores da técnica 

do depoimento especial, aponta a prática como solução, tendo em vista para eles os 

psicólogos e assistentes sociais são profissionais que possuem capacidade teórica 

metodológica de métodos mais adequados para conduzirem este processo, bem como para 

reformular as perguntas direcionadas as crianças e adolescentes (BRITO, 2008).  

Ademais, para seus defensores o método do depoimento especial, seria possível 

obter um material gravado de qualidade, moderno e de fácil acesso a todos, onde a criança 

não seria submetida a diversas conversas aonde teria que falar repetidamente acerca de 

suas vivências, fazendo com que ela revivesse o caso relatado (BRITO, 2008).  

Diante das polêmicas que permeiam esta prática, o depoimento especial se 

apresenta como uma prática não obrigatória e que quando solicitada ocorre em um espaço  

apropriado, com recursos técnicos e metodológico adequados, transformando o processo de 

escuta em uma conversa mais descontraída. 

Sendo assim, para aqueles que defendem o desenvolvimento da técnica do 

Depoimento especial, este seria um meio de propiciar uma escuta aprofundada, com o 

propósito de legitimar o fato ocorrido sendo um elemento primordial para desenvolver um 

ambiente saudável para a criança, permitindo que não seja induzido o aparecimento de 

complicações psicológicas (TUCCI, 2012). 
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4 DEPOIMENTO ESPECIAL E O POSICIONAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL 

Após um longo debate acerca da participação do Serviço Social na metodologia do 

chamado Depoimento sem Dano, o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), se 

posiciona através da resolução Nº 554/2009 aprovada no 38º Encontro Nacional 

CFESS/CRESS, em setembro de 2009, em Campo Grande, contrário a atuação da 

categoria nesse tipo de metodologia. 

É importante ressaltar que mesmo após a suspensão da Resolução nº 554/2009 pela 

Justiça Federal, o CFESS reafirmou seu posicionamento contrário a utilização do método do 

Depoimento Especial, uma vez que para este, a inquirição de crianças e adolescentes, 

vítimas de violência sexual, no processo judicial, não é atribuição ou competência de 

assistentes sociais (CFESS, 2013). 

Para a fundamentação desse posicionamento o CFESS tem como subsidio dois 

aspectos fundamentais: O primeiro seria o compromisso do Serviço Social em assegurar os 

direitos de proteção integral a criança e adolescentes, que o processo de inquirição presente 

na metodologia do Depoimento sem dano não garante, uma vez que é um procedimento 

que está sujeito a possíveis violações aos preceitos de proteção da criança e do 

adolescente previstos no Estatuto da criança e do adolescente (ECA) e no marco legal em 

geral, que regula os direitos humanos. E o segundo seria o entendimento de que não faz 

parte das atribuições e competências do assistente social a atuação que se exige na 

metodologia do Depoimento sem Dano, uma vez que essa fere a autonomia técnica e os 

princípios ético-profissionais (CFESS, 2008). 

O primeiro ponto mencionado acima considera que a metodologia utilizada no 

Depoimento Sem Dano, não é sem dano, uma vez que nesse método não deixa de ser 

atribuída a criança a responsabilidade de acusar o suposto abusador, que muitas vezes é 

alguém com quem se manteve/mantém vínculos afetivos. Nesse contexto, o abrandamento 

dos danos poderia estar não no Depoimento sem Dano em si, mas na redução de vezes em 

que é necessário a criança descrever a violência sofrida, no interior de um trabalho 

interdisciplinar e integrado, especialmente fora do ambiente Judiciário (FAVERO, 2008). 

Os defensores da prática do Depoimento especial argumentam que é mais fácil para 

criança se expressar em uma sala que propicia um ambiente acolhedor, no lugar do espaço 

hostil de uma sala de audiência. No entanto, é importante a reflexão quanto a capacidade de 

decisão da criança quanto a sua participação ou não no Depoimento especial. 

O segundo ponto se refere à divergência no que propõe o Projeto Profissional e a 

atuação que a metodologia do Depoimento Sem Dano exige do assistente social. Já que no 

processo de Inquirição Especial o assistente social assume o simples papel de interprete da 
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fala do juiz, uma vez que ele apenas reformula as perguntas que lhe são passadas, dessa 

forma a participação do assistente social nesse procedimento de inquirição pode 

comprometer a condição de autonomia profissional, já que se trata de uma atuação em que 

se dificulta ou se retira a chance do profissional de elaborar as táticas de sua intervenção de 

acordo com  desígnio e os propósitos teóricos e ético-políticos estabelecidos para responder 

às demandas postas ao Serviço Social (CFESS, 2008).  

Ademais, levando em consideração o contexto de violação de direito o Estatuto da 

Criança e do adolescente estabelece no art. 150 que “Cabe ao Poder Judiciário, na 

elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe 

interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude” (Brasil, 1993, 

p. 62). E no artigo art. 151, que: 

 
 

Compete à equipe interprofissional, entre outras atribuições que lhe forem 
reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou 
verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, 
orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação 
à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico 

(BRASIL,1993, p.62). 
 
 

Nesse sentido a atuação profissional do Serviço Social deve buscar permanecer 

investindo na avaliação técnica, de maneira cada vez mais qualificada, já que essa sim cria 

verdadeiras condições objetivas para uma intervenção técnico-ético-política em harmonia 

com o nosso projeto ético-político profissional. Com relação ao procedimento de avaliação 

técnica é importante ressaltar que esse tendo como norte o projeto profissional, tem como 

finalidade a proteção e a garantia de direitos e não a inquirição com objetivo de se criar 

provas contra o agressor. 

Além do mais, para CFESS (2013) o uso da técnica do Depoimento Especial em 

âmbito judiciário, constitui-se em atribuição da própria magistratura, e não estabelece 

nenhuma afinidade com a formação ou conhecimento do Serviço Social e do que esta 

proposto em sua lei de regulamentação nº 8.662/1993. 

A própria nomenclatura usada na proposta do “Depoimento sem dano” ou 

“depoimento especial” evidencia que se trata de procedimento policial e judicial, como 

depoimento, inquirição, não se tratando dessa maneira de atribuição e competência do 

assistente social (FAVERO, 2008). 

Outro ponto de discursão seria a o sigilo profissional normatizado no Código de Ética 

Profissional do Assistente Social, em que o sigilo profissional é posto como medida de 

proteção ao usuário, prevendo que ele poderá ser “quebrado” em casos de situações de 
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risco, que possam trazer prejuízos ao usuário ou em trabalho multidisciplinar, sendo 

fornecidas apenas as informações estritamente necessárias. Dessa maneira a polêmica que 

gira em torno do Depoimento Especial e o sigilo profissional se refere até que ponto esse 

sigilo profissional pode ser rompido (FAVERO, 2008).  

 No caso da metodologia do Depoimento especial, o que se coloca em questão é o 

fato de que um ambiente aparentemente protegido pode colaborar para que a 

criança/adolescente revele particularidades de sua condição ao profissional, que não são 

necessárias ao processo, havendo dessa maneira uma exposição desnecessária da vítima. 

Logo, tomando por base os princípios ético-profissionais, tal revelação não seria cabível. 

Também deve ser levado em consideração o fato que o material gravado do depoimento é 

anexado ao processo e este poderá ser requerido e analisado por todas as partes, deixando 

vulnerável todas as informações que deveriam ser sigilosas (FAVERO, 2008). 

Portanto, é com base nesses argumentos que o CFESS se posiciona contrário a 

participação do Serviço Social na metodologia do Depoimento Especial. 

5 CONCLUSÃO 

Diante de tudo que foi exposto, podemos refletir que o Depoimento especial, trás 

rebatimentos, seja estes de forma positiva ou negativa, tanto para  as  crianças vitimas da 

violência, quanto para a  sociedade.  

Esta prática vem sendo discutida e analisada de forma crítica por organizações da 

sociedade civil, governamentais e não-governamentais, que atuam e/ou militam na área da 

proteção à criança e ao adolescente. Tendo em vista ser uma prática bastante delicada, pois 

faz a vítima reviver o processo de violência. 

 Desse modo, profissionais da área da psicologia, do serviço social, também 

questionam os objetivos desse processo e a forma de operar,   provocando um  embate e 

divisões de opiniões sobre a temática, o que acaba gerando manifestação contrárias e a 

favor da prática. Destarte, consideramos que as categorias profissionais envolvidas nesse 

processo,analisem criticamente, alargando a discussão  para todos os profissionais. 

Levando em consideração o posicionamento da instancia que rege a nossa categoria 

e os argumentos por ela utilizado para defender o seu posicionamento contrário, concluímos 

que a atuação do Serviço Social na metodologia do depoimento especial, não pode ser 

considerada atribuição e competência da profissão. Uma vez que, essa metodologia não 

responde aos objetivos do nosso projeto profissional.  
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Sendo assim, ainda é preciso discutir amplamente sobre o depoimento especial na 

categoria, assim como incentivar a produção teórica acerca do tema, pois dessa forma é 

possível realizar analises fundamentadas.  
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