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RESUMO  
 
 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a compreensão das assistentes 
sociais sobre a metodologia de Depoimento Especial. Optamos metodologicamente 
por desenvolver a pesquisa de natureza qualitativa, considerando adequada à 
compreensão de um objeto relacionado a percepções e significados expressos em 
valores e atitudes, pesquisa documental e pesquisa empírica, realizando revisão 
bibliográfica e documental. Resgatamos o contexto histórico em que o assistente 
social se insere no Poder Judicário a partir da revisão bibliográfica, destacando as 
primeiras atuações, como também as requisições atuais a estes profissionais junto a 
Justiça da Infância e Juventude, Vara de Família e das Varas de Violências 
Domésticas. A seguir, abordamos as experiências internacionais e nacionais sobre o 
Depoimento Especial, assim como o posicionamento do Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS) quanto a atuação do assistente social nesta técnica. Através 
da pesquisa de campo realizamos entrevistas com roteiro semiestruturado junto a 
quatro assistentes sociais que atuam no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
(TJPR) da Comarca de Londrina-PR. Identificou-se que as assistentes sociais 
entrevistadas compreendem o Depoimento Especial como um avanço no sistema de 
justiça brasileiro, entretanto, sua execução é perpassada por questionamentos no 
sentido limiar entre a proteção e a revitimização da criança e do adolescente. 
Ressalta-se a parcial capacitação proporcionada pelo Judiciário aos técnicos, no 
qual foi desconsiderada a realidade de trabalho em que estão inseridas estas 
servidoras, bem como limitado diálogo entre os profissionais do Judiciário e CFESS. 

Palavras-chave: Depoimento Especial. Proteção da Criança e Adolescente. 
Atribuições ao/à Assistente Social. 
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ABSTRACT 

 
 

This study aims to identify the comprehension that the social workers of Londrina’s 
Judiciary Power has about the Special Testimony metodology. Therefore, the study 
was developed in a qualitative approach, through documentary and empirical 
research, performing the review of literature and document, considering this choice 
adequated to research an objetc related to perceptions and significations that are 
expressed in acts and values. Reconstituting the historical context of the Judiciary 
Power in wich the social worker is inserted from the literature review, we highlighted 
the first actuations, as well as the current requests to these professionals with the 
Child and Youth Justice, Family Court and the Domestic Violence Courts. Next, we 
focused on international and national experiences about the Special Testimony, such 
as the position of the Federal Council of Social Work (CFESS) about the actuation of 
the social workers in this methodology. Through field research we conducted semi-
structured  interviews with four social workers which works at the Court of the State 
of Paraná (TJPR) of Londrina County. It was identified that the interviewed social 
workers understand the Special Statement as an advance in the brazilian justice 
system, however, its execution is permeated by questions that are in threshold 
between protection and revictimization of children and adolescents. The partial 
training provided by the judiciary to the technicians is evidenced, which disregarded 
the reality of work in which these servants are inserted, as well as limited dialogue 
between the professionals of the judiciary and CFESS. 
 
Key words: Special Testimony. Child and Youth Protection. Assignments to Social 
Workers.. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O exercício profissional dos assistentes sociais, principalmente 

aqueles que estão inseridos no Poder Judiciário, se dá no contexto de diferentes 

tipos de violências contra crianças e adolescentes, já que lidam diretamente com tais 

questões. Diante disso, diversas estratégias vêm sendo traçadas para tentar evitar 

que essas violências ocorram e também no sentido de punir os/as agressores. 

O Depoimento especial é uma destas estratégias adotadas pelo 

Poder Judiciário, sendo um procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima 

ou testemunha de violência perante o judiciário. Este procedimento é realizado por 

intermédio de um profissional capacitado, em um ambiente mais acolhedor do que a 

sala de audiência formal.  

O assistente social é requisitado para responder demandas e 

exigências da realidade social, que por sua vez está em constante mudança. Assim, 

uma das exigências impostas ao profissional é atuar junto ao Depoimento Especial. 

Essa técnica possui respaldo do Conselho Nacional de Justiça, da World Childhood 

Foundation e de alguns órgãos sindicais das categorias profissionais. 

O tema desse trabalho foi escolhido a partir da atuação como 

estagiária no Núcleo de Apoio Especializado a Criança e ao Adolescente - NAE da 

Comarca de Londrina (TJPR), que despertou grande interesse desta acadêmica em 

pesquisar sobre o tema e conhecer o que de fato caracteriza o Depoimento Especial 

e como o mesmo é executado por assistentes sociais. O problema de pesquisa 

estudado é: “Como as assistentes sociais do Tribunal de Justiça da Comarca de 

Londrina compreendem o Depoimento Especial?”.  

Neste sentido, estabelecemos como objetivo geral: 

- Identificar como as assistentes sociais do TJPR Comarca de 

Londrina compreendem o Depoimento Especial.  

Elencamos como objetivos específicos:  

1) Compreender o posicionamento das assistentes sociais sobre o 

Depoimento Especial;  

2) Verificar o conteúdo das divergências na compreensão sobre a 

atuação do assistente social no Depoimento Especial entre CFESS e 

Judiciário, bem como perceber se há pontos de confluência no 

posicionamento destes órgãos;  
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3) Constatar se existe ou se já existiu processo de formação para a 

execução do Depoimento Especial para os assistentes sociais do TJPR;  

4) Investigar se as assistentes sociais entrevistadas participaram 

do processo de implantação do Depoimento Especial na Comarca de 

Londrina. 

Quanto aos procedimentos metodológicos desta pesquisa, 

realizamos uma pesquisa qualitativa através da realização de entrevistas 

semiestruturadas (APÊNDICE A), baseadas em um roteiro que “parte do fundamento 

de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 1998, p.79), na qual o 

pesquisador possui papel importante,  uma vez que integra o processo de 

conhecimento e interpreta fenômenos atribuindo-lhes significados  (CHIZZOTTI, 

1998).  

Desta forma, realizamos revisão de literatura, pesquisa documental 

e pesquisa de campo. Sobre a pesquisa de campo, especificamente, realizamos 

entrevistas com quatro assistentes sociais que exercem atividades laborativas no 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná da Comarca de Londrina, sendo três 

profissionais atuantes no Núcleo de Apoio Especializado à Criança e ao Adolescente 

(NAE) e uma profissional que atuou na 6ª Vara Criminal- Maria da Penha e durante a 

coleta de dados foi transferida de Comarca. Assim, uma das entrevistas foi realizada 

de modo distinto, através de vídeo conferência, devido à transferência de Comarca 

da entrevistada durante o período de coleta de dados. O roteiro e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APENDICE B) apresentados às 

entrevistadas lhes assegura o sigilo e autoriza a gravação das entrevistas, as quais 

foram excluídas depois de transcritas.  

A seguir, os dados coletados foram descritos e articulados à revisão 

de literatura realizada anteriormente, utilizando como base para esta pesquisa a 

autora Laurence Bardin (1977) e sua metodologia de “análise de conteúdo”.  

Cabe destacar que optamos por dialogar com os dados empíricos 

desta pesquisa no corpo do trabalho, agrupando os argumentos recorrentes em 

categorias de acordo com a temática apresentada.   

Deste modo, o estudo bibliográfico, documental e empírico segue 

dividido em duas partes: no primeiro capítulo buscamos contextualizar 
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historicamente a relação do serviço social com o Poder Judiciário, ressaltando que 

há indícios da inserção do assistente social no judiciário no final da década de 1930, 

em que atuavam junto ao Comissariado de Menores exercendo a função de relatar 

as situações consideradas problemas dos “menores delinquentes”, subsidiando os 

juízes em suas decisões. Estas decisões eram embasadas por lógicas higienistas 

que visavam reprimir a mendicância de crianças e adolescentes, a fim de 

segregação ou de adequação destes indivíduos aos padrões sociais. 

Tal situação foi parcialmente modificada com o advento da 

Constituição Federal (1988), assim como da Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança (1989) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), no 

qual passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, a partir das quais foram 

postuladas novas requisições para os profissionais atuantes no judiciário. O Poder 

Judiciário em busca de garantir a proteção da criança e do adolescente e 

principalmente obter provas para punir agressores que cometem violências sexuais, 

implementou em 2003 um projeto piloto denominado como Depoimento Sem Dano, 

através da iniciativa do juiz José Antônio Daltoé Cezar, na Comarca de Porto Alegre. 

Tal procedimento foi baseado em experiências internacionais, tendo como foco a 

redução de danos causados à vítima ao testemunhar em juízo, assim como valorizar 

a voz da vítima, tornando seu testemunho uma prova fidedigna para fundamentar 

uma possível acusação ao agressor.  

Neste contexto histórico o Serviço Social sofreu modificações quanto 

a sua postura coletiva frente às demandas, incorporando a perspectiva crítica, 

buscando proteger e garantir os direitos da população, especialmente os das 

crianças, adolescentes e de suas famílias.   

No segundo capítulo contextualizamos a origem do Depoimento 

Especial, datado a partir da década de 1980, sendo Israel, Canadá e Estados 

Unidos os primeiros países a implementarem tal procedimento. No Brasil, como já 

mencionado acima, surgiu através de uma iniciativa do juiz Daltoé, seguido de um 

longo percurso até ser finalmente regulamentado pela Lei nº 13.431 de 2017.  Com o 

advento desta técnica, o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS 

compreendeu que o Depoimento Especial pode vir a violar os direitos de crianças e 

adolescentes, se posicionando contrariamente à inserção do assistente social nesta 

prática desde os primórdios das discussões a respeito da implantação do DE no 

sistema de justiça brasileiro. O Conjunto CFESS/CRESS, entende que esta é uma 
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metodologia punitiva, e a forma como é executada pode ferir a autonomia do/da 

assistente social. 

As entrevistas com as assistentes sociais trouxeram elementos 

elucidativos demonstrando que existem tensionamentos, convergências e 

divergências tanto na postura do Judiciário como na do conjunto do CFESS/CRESS. 

Foi possível constatar que as assistentes sociais entrevistadas tiveram uma parcial 

capacitação ofertada pelo Tribunal de Justiça para executarem o DE, sentem 

ausência de diálogo com o CFESS/CRESS, no entanto estão inteiradas quanto as 

discussões e debates sobre o tema e seus posicionamentos seguem o caminho 

estabelecido pelo conjunto CFESS/CRESS.  
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2- CONTEXTO HISTÓRICO DA INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PODER 

JUDICIÁRIO 

Para compreendermos como se dá a atividade laborativa do 

assistente social no Poder Judiciário na atualidade, devemos compreender o 

contexto histórico e social que compôs sua trajetória.  

O Poder Judiciário é um sistema que opera o direito, tendo como 

função específica o ato de julgar, assim, para Fávero (2005), o Judiciário deve ser 

autônomo e independente frente aos Poderes Executivos e Legislativos. Esclarece a 

autora que embora o Judiciário seja autônomo, ele é um órgão que pertence ao 

Estado e que não está acima dele. Assim, as ações judiciárias afirmam o poder do 

Estado e através delas o mesmo pode ordenar e operar ações que dizem respeito 

aos direitos fundamentais e sociais da população.  

O surgimento do Serviço Social no Brasil foi fortemente influenciado 

pelo serviço social norte-americano, entrelaçado ao avanço do processo industrial, 

bem como à ampliação das lutas operárias por melhores condições de vida e de 

trabalho. Tal processo contribuiu para a expansão das expressões da questão 

social, em que demandou uma intervenção direta do assistente social, a fim de 

“auxiliar no enfrentamento do conjunto de manifestações decorrentes do sistema 

capitalista” (KOSMANN, 2006, p. 53). Neste sentido, os autores Fávero, Melão e 

Jorge expressam:  

 

No campo político, a instalação de um novo regime de governo, conhecido 
como a era Vargas, acenava, no início dos anos 1930, para a restauração 
da democracia liberal, a recuperação da economia do país e a hegemonia 
do poder. O avanço da industrialização e as lutas operárias que se travaram 
no transcurso desse processo contribuíram para o agravamento da questão 
social. Os trabalhadores, submetidos à total exploração, lutavam por 
melhores condições de vida, de trabalho e pelo reconhecimento como 
cidadãos. (FÁVERO, MELÃO E JORGE, 2005, p. 38). 

 

Cabe destacar que o surgimento da referida profissão na década de 

1930 foi marcado pela iniciativa de movimentos da Igreja Católica. De acordo com 

Paula (2016, p.6) o início da atividade profissional teve um caráter caritativo com 

ênfase na justiça. Assim, novas determinações transfiguraram esta atividade em 

uma profissão, ou seja, a partir da inserção do profissional na divisão social e técnica 

do trabalho. Nesta direção a autora Paula (2016, p. 5 apud IAMAMOTO, 2005) 
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expõe que a institucionalização e legitimação do Serviço Social como profissão se 

deu com o surgimento de instituições que fizeram parte dos esforços reformadores 

do Estado, na década de 1940.  

Especificamente na Comarca do Estado de São Paulo, através da lei 

2.059 de 31 de dezembro de 1924 que dispunha sobre o processo de menores 

delinquentes, criou-se o cargo de Juiz de Menores, que tinha o objetivo de prestar 

assistência e proteção aos abandonados menores de dezoito anos, assim como 

julgar os processos dos “delinquentes” de 14 a 18 anos de idade. A Lei 2.059/1924 

expunha também a composição deste juízo, dentre eles o cargo de Comissários de 

Vigilância, que posterior será de grande relevância para o serviço social, sendo:  

Artigo 3.º - O juízo privativo de menores se comporá, além do respectivo 
juiz, dos seguintes funcionários: 
1 curador e promotor; 
1 médico; 
1 escrivão; 
1 escrevente habilitado; 
3 comissários de vigilância (2 homens e 1 mulher) 
2 oficiais de justiça; 
1 servente e porteiro. (BRASIL, Lei 2.059 de 1924). 

 

A criação do Juízo Privativo de Menores demonstrava que a 

situação dos “menores delinquentes” estava incomodando a sociedade, exigindo 

que o Estado promovesse ações mais efetivas, organizadas e repressoras. 

(FÁVERO, 1996).  

Através da Lei 2.380, de 02 de abril de 1925, criou-se o Juizado de 

Menores da Comarca de Curitiba/PR, ocupando assim o terceiro lugar no Brasil, 

após os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Em 1927, promulgou-se o primeiro Código de Menores, mais 

conhecido como Código Mello Mattos, em homenagem ao primeiro juiz do Estado do 

Rio de Janeiro, considerado um marco para história da assistência à infância, na 

medida em que esta assistência passa a ser atribuição do Estado. Tal Código foi o 

primeiro documento legal que propôs tratar de menores de 18 anos de idade. 

Contudo, este documento buscou-se intervir apenas em uma classe social, a pobre, 

acreditando que a pobreza expunha os ‘‘menores’’ a ‘‘situação de perigo moral ou 

material’’, ou seja, o fato de ser pobre impedia as famílias destinassem cuidados 

adequados as crianças e adolescentes, que em sua grande maioria eram retirados 

de suas famílias e recolhidos em instituições correcionais. 
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Assim, há indícios de que o Assistente Social passou a atuar no 

Poder Judiciário no final da década de 1930, junto ao Comissariado de Menores. 

Segundo Gois (2019) tal profissional intervém ao longo das décadas diretamente 

nas demandas das Varas de Infância e Juventude e de Família, ou seja, junto a 

crianças, adolescentes e suas famílias. 

De acordo com Alapanian (2008, p.17), os Estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo foram os primeiros a implantar o Juízo de Menores na década 

de 1920. No Rio de Janeiro, Mello Mattos foi o primeiro juiz do Juizado de Menores, 

permanecendo entre 1924 e 1934. 

Em 1937, sob a presidência de Getúlio Vargas, promulga-se uma 

nova Constituição Brasileira, e, especificamente no artigo 127, consta o dever do 

Estado em prover as condições para a preservação física e moral da infância e 

juventude. O reconhecimento dos cuidados e garantias da infância e juventude como 

objeto de cuidado do Estado, explícita um problema social presente naquela época, 

o qual visava corrigir através da perspectiva moral de “correção”, que na prática 

servia apenas para proteger a aristocracia. O objetivo de assegurar uma vida sã e 

um harmonioso desenvolvimento da criança e do adolescente, prevê enquadrar esse 

público nos moldes da sociedade, punindo e responsabilizando o indivíduo e suas 

famílias, os considerando “miseráveis”.  

 

Art. 127 -A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias 
especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a 
assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso 
desenvolvimento das suas faculdades.   O abandono moral, intelectual ou 
físico da infância e da juventude importará falta grave dos responsáveis por 
sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do conforto 
e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral. 
Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do 
Estado para a subsistência e educação da sua prole. (BRASIL, 1937) 

 

Em 1935, foi criado o Departamento de Assistência Social de São 

Paulo, tendo o governo brasileiro inaugurado o Conselho Nacional de Serviço Social 

em 1938. Neste mesmo ano, o Decreto Estadual nº 9.744/1938 reorganizou o 

Serviço Social de Menores do Estado de São Paulo, determinando que os cargos de 

subdiretores de Vigilância de Comissariados de Menores e monitores de educação 

passariam a ser atividade privativa do assistente social, conforme consta em seu 

artigo primeiro: 
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Artigo 1.º - Cabe ao Serviço Social dos Menores, sob a superintendência da 
Diretoria Geral ao Departamento de Serviço Social, nos termos do decreto 
n. 9.486, de 13 de setembro de 1938, e do presente decreto, organizar a 
executar, no Estado, o serviço social dos menores abandonados e 

delinquentes, em seu aspecto médico-pedagógico e social. (DECRETO Nº 

9.744, 1938.) 
 

O Comissariado de Menores possuía a função de levar 

conhecimento ao juiz sobre os casos de “menores abandonados e infratores”. Os 

comissários eram pessoas da sociedade cível que se dispunham voluntariamente a 

auxiliar no trabalho junto aos “menores”, com atribuições de apreender esses 

sujeitos abandonados e infratores, bem como atender as pessoas que 

compareceriam no Juizado, levando todo conhecimento diretamente ao juiz. 

Ressalta-se que os Comissários antecederam a entrada do Serviço Social no 

Juizado de Menores. (FÁVERO, 1996)  

No início da década de 1940, o governo em vigor criou o 

Departamento Nacional da Criança, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, e 

posterior criou a Legião Brasileira de Assistência Social - LBA.  

É através do Juizado de Menores do TJ-SP que, em 1949, o Serviço 

Social passou a atuar oficialmente. Tal inserção é fruto de um movimento expresso 

por eventos denominados “Semanas de Estudos do Problema de Menores”, no que 

resultou a criação do Serviço de Colocação Familiar do Estado de São Paulo, 

através da Lei nº 560, de 27 de dezembro de 1949.  

A partir deste momento, o Tribunal de Justiça da Comarca de São 

Paulo ampliou a contratação de Assistentes Sociais para que pudessem atuar junto 

à Justiça de Menores. Contudo, em 1957, o serviço passou por uma reorganização, 

tendo sido criadas Seção de informações e de Serviço Social, sendo o chamado 

serviço social de gabinete, instituído pelo aumento da demanda social e pelas 

competências deste profissionais, em que tinham como objetivo assessorar o juiz na 

tomada de decisão, através da elaboração de estudo, perícias e pareceres sociais. 

(FÁVERO, 2013, p. 512)  

Então os relatórios eram assim: estudava-se profundamente o pedido, o 
significado do pedido, a situação familiar a respeito daquele problema que 
se apresentava ali — digamos, orientando um pedido de internação: então 
vinha o significado da internação, a situação da família, o trabalho que se 
tinha feito com a família no sentido de evitar a internação, o entendimento 
feito com a escola para a criança frequentar escola. Também se acertava, 
por exemplo: todo mês a família tinha que vir trazer para o assistente social 
o boletim da criança ou a própria criança, ou havia um entendimento direto 
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com a escola... O caso era bem conduzido, era bem apresentado, inclusive 
[...], quando você acabava de ler um relatório você tinha uma situação, um 
universo completo". (Depoimento Borges, Fávero, 1999, p. 117). 

Neste momento, o serviço social apresentava características 

assistencialistas, centradas nos problemas do ajustamento individual, com atuação 

tecnicista (CONSIJ, 2012). Segundo Gois e Oliveira (2019, p. 20), a influência da 

reorganização de 1957 requisitava do assistente social a elaboração de 

documentos, sendo que tal atribuição demarca a profissão no Poder Judiciário até 

os dias atuais.  

Na década de 1950, o Juizado de Menores contava com um 

expressivo número de assistentes sociais, que auxiliavam os juízes quanto à medida 

de internação, evitando que os jovens permanecessem em celas e presídios 

comuns. Em 1954, com a implantação do Juizado de Recolhimento de Menores 

Infratores (Lei 2.703 de 23 de julho de 1954), o Serviço Social expande a atuação 

junto à medida de internação. Em 1960, devido à grande demanda, os profissionais 

passam a prestar atendimento à população nos bairros de origens, sendo tais ações 

caracterizadas pela influência do Serviço Social Norte Americano, no qual sua matriz 

teórica orientava o serviço social de caso, grupo e comunidade. 

O primeiro Código de Menores vigorou por cinquenta e dois anos até 

a promulgação do segundo Código de Menores em 1979. Neste período, o Serviço 

Social já estava consolidado no Tribunal de Justiça em algumas Comarcas com o 

princípio assistencialista em consonância com a política de bem estar do menor.  

Em 1980, amplia o campo de atuação do assistente social com a 

inserção nas Varas de Família e Sucessões, neste novo campo de intervenção o 

serviço social perde parcialmente seu caráter assistencial, passando a elaborar 

estudos e pericias sociais que contribuíssem com as decisões judiciais.  

De acordo com Fávero (1996), é neste espaço de perito que o 

assistente social intervém, subsidiando as decisões do Juizado de Menores com 

fundamentação legal.  

É preciso contextualizar que a década de 1980 foi marcada por 

grandes movimentos sociais voltados à criança e ao adolescente, sendo que o 

movimento da Infância e Adolescência no Brasil influenciou a aprovação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA (1990). Tal movimento representou a 

articulação de várias entidades, ativistas de movimentos, ONGs, bem como a 

categoria profissional dos assistentes sociais, tendo estes lutado para a mudança de 
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concepção, normas legais e do atendimento de crianças e adolescentes. O ECA 

originou-se do processo de democratização inscrito na Constituição de 1988; outro 

fator motivador deu-se através da Convenção Internacional dos Direitos da Criança 

(1989), marcado como um dos mais importantes tratados sobre os direitos humanos 

reconhecido pelo Brasil em 1990, cuja preocupação se voltava também para a 

adaptação da legislação brasileira à normativa internacional. (CFESS, 2010) 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir do 

artigo 227 se originou o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 e assim 

surgiram novas concepções legais referente à criança e ao adolescente, 

regulamentando este público como sujeitos de direitos, ampliando a atuação do 

profissional de Serviço Social nas Comarcas e no interior dos Estados do país 

(CONSIJ, 2012) para atuar junto as Varas de Infância e Juventude, Varas de 

Famílias e Sucessões, Adolescentes em Conflito com a Lei e nas Varas de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher. De acordo com Fávero:  

 

Ao longo do processo histórico, as práticas judiciárias vêm, por meio de 

profissionais de diferentes áreas, construindo formas de conhecimento do 

que se convencionou chamar, no meio jurídico/judiciário, de “verdade” a 

respeito das situações com as quais lida, com vistas a alcançar maior 

objetividade neste conhecimento, a partir de suporte científico. O perito, 

enquanto detentor de um saber foi o personagem chamado a dar respaldo, 

ou seja, chamou-se um profissional especialista em determinada área do 

conhecimento, para o estudo, investigação, o exame ou a vistoria de uma 

situação processual, com o objetivo de oferecer subsídios técnico-científicos 

que possibilitassem ao magistrado a aplicação da lei com maior segurança, 

reduzindo-se a possibilidade da prática de erros ou injustiças (FÁVERO 

2007, p. 18).  

 

O assistente social através de estudos sociais/técnicos, 

psicossociais e perícias é chamado a subsidiar as decisões judiciais por meio de seu 

conhecimento técnico-científico. Tal atuação deve possibilitar ao Juiz uma visão 

diferenciada, sobre um determinado caso, buscando alternativas de intervenção. 

Este trabalho deve estar alinhado com as dimensões técnico-operativas, teórico-

metodológicas e ético-políticas, sendo que as atribuições a esses profissionais 

muitas vezes acabam sendo um desafio. 

Especificamente na Justiça de Infância e de Família, a atuação do 

profissional precisa estar em concordância com o ECA, pois imputa ao profissional 

uma postura diferenciada da atuação realizada anterior a promulgação do referido 



22 

 

Estatuto, devendo garantir e proteger os direitos das crianças e adolescentes. Tais 

pontos serão tratados especificamente no próximo tópico.  

 

2.1 Atribuições ao Assistente Social no Poder Judiciário.  

 

A atuação do assistente social no judiciário como já contextualizado 

no tópico anterior, vem se constituindo historicamente como um espaço ocupacional 

de grande relevância para a profissão. 

O trabalho do assistente social anteriormente se alinhava 

parcialmente ao posicionamento do Poder Judiciário, no qual tinha como base a 

perspectiva do Código de Menores de 1927.  Entretanto, a categoria profissional 

com o movimento de reconceituação passa a incorporar a perspectiva crítica como 

base teórica. Segundo Colmán:  

 

[...] iniciaram um processo de reconceituação da profissão revendo seus 
princípios axiológicos, o projeto hegemônico profissional passou a privilegiar 
as práticas vinculadas aos movimentos populares e às instituições que 
prestavam serviços sociais à população (ALAPANIAN; SACRAMENTO, 2006 
p.1 apud COLMÁN, 2004). 
 
 

Ainda neste processo de transição da categoria profissional, 

consolidou-se o Código de Ética Profissional segundo a resolução CFESS nº 273 de 

março de 1993, que assume como valor ético central a liberdade assim como “as 

demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão 

dos indivíduos sociais” (CFESS, 1993, p.24).  

Desta forma, se faz pertinente refletir sobre a construção crítica na 

categoria profissional e a relação com o Poder Judiciário. Nesta linha de 

compreensão, Fávero aponta: 

 

A imersão num cotidiano tenso, complexo e, via de regra, autoritário, torna 
permanente o desafio dos profissionais no que se refere ao exercício da 
liberdade e da criatividade; torna permanente o desafio em fazer com que 
esse campo de poderes do qual faz parte, se mantenha direcionado para a 
garantia de direitos humanos e sociais, para a efetiva proteção às crianças, 
adolescentes e famílias, e não para o disciplinamento e a regulação social, 
de cunho coercitivo e moralizador. (FÁVERO, 2010, p. 31) 

  

Ou seja, há uma tensão entre o posicionamento da categoria 

profissional que incorporou a perspectiva crítica, na proteção e garantia de direitos 
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da população, especificamente nesta área de atuação dos direitos de crianças, 

adolescentes e suas famílias, com a postura do Poder Judiciário que exercendo seu 

poder simbólico, autoritário, muitas vezes mantém um posicionamento vinculado à 

perspectiva anterior, baseado nos Códigos de Menores 1927-1979.    

Com o advento do ECA, expande a atuação do assistente social no 

Judiciário, no qual através do conteúdo existente nos artigos 150 e 151, exige que o 

Poder Judiciário incluía em seu quadro de funcionários uma equipe interprofissional 

de apoio ao Juiz, especificamente para a Justiça de Infância e da Juventude. 

 

Art. 150. 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. 
Art. 151. Compete à equipe interprofissional, dentre 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, 1990) 

 

Com essas prerrogativas, impõe ao Judiciário a composição de uma 

equipe interprofissional de apoio. Especificamente ao assistente social é requisitado 

a elaboração de laudos e pareces1. A matéria de intervenção do assistente social no 

Judiciário é determinada de acordo com a Vara ou setor em que este está inserido, 

como por exemplo no Juizado da Infância e Juventude o profissional intervém dentre 

outras atribuições, como perito, a partir do saber profissional, subsidiando ações 

judiciais que dizem respeito a esse público em específico. (FÁVERO, p. 21, 2004). 

As autoras Pocay e Alapanian (2006, p. 5) relacionam o Serviço 

Social, Poder Judiciário e Poder Simbólico, utilizando a teoria de Pierre Bourdieu, 

esclarecem que o campo jurídico é um lugar onde estabelecem a concorrência entre 

os operadores do Direito, sendo um espaço hierárquico e relativamente autônomo. 

Assim, o assistente social inserido em tal campo, encontra-se muitas vezes diante 

de conflitos, sendo que a arbitrariedade do Judiciário pode ser uma das tensões 

existentes entre este campo e a atuação do profissional, no entanto sua 

competência se dá em subsidiar a decisão do magistrado para a aplicação da 

justiça. 

                                                 
1 Cabe destacar que a requisição ao assistente social subsidiar o magistrado se mantém, há mudanças apenas na 

legislação que trata da proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, normatizando a atuação desde 

profissional.  
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Nesta perspectiva, destacamos um trecho da fala de uma das 

assistentes sociais entrevistadas, que reconhece o espaço autoritário que está 

inserida, assim como apresenta receio em se posicionar contrário as imposições do 

Judiciário. Ressalta-se que das quatro assistentes sociais entrevistadas, apenas 

uma relatou explicitamente sobre o autoritarismo no Tribunal de Justiça.  

 

[...] a gente está submetido à lógica do mercado de trabalho, então num 
espaço autoritário que é o Tribunal de Justiça, você se posicionar de uma 
maneira radical “não vou fazer” eu acho também delicado [...] (Assistente 
Social 2). 

 

Os profissionais que atuam no judiciário possuem normativas de 

atuação de acordo com o Estado em que estão lotadas, especialmente no Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, o Serviço Auxiliar da Infância e Juventude, dentre 

outras prerrogativas, está normatizado de acordo com o Estatuto do Funcionário do 

Poder Judiciário (2008), de acordo com tal documento os serviços deveriam ser 

compostos por profissionais de serviço social, psicologia e pedagogia, lotadas na 

Direção do Fórum de cada Comarca, ficando à disposição das Unidades Judiciárias 

de Infância e Juventude. Os profissionais são chamados a atuar como peritos 

judiciais, com o objetivo de subsidiar as decisões judiciais, respeitando:  

I – a prioridade absoluta na tramitação de processos e procedimentos 
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como na 
execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes; 
- Ver art. 152, § 1º, do ECA. 
II – a prioridade no atendimento de casos que envolvam interesses de 
crianças e adolescentes, mesmo que não sejam da competência da Vara da 
Infância e da Juventude (inciso I). 
§ 1º. Processos de outras naturezas encaminhados às equipes técnicas 
somente serão atendidos se esgotados os processos em carga que 
atendam às condições dos incisos I e II. (PARANÁ, 2008.) 

 

As Comarcas poderão instituir Núcleos de Apoio Especializado à 

Criança e ao Adolescente, que serão unidades autônomas. Segundo o artigo 525 do 

mesmo Estatuto, específica as competências dos profissionais atuantes nas equipes 

interprofissionais de apoio ao Juiz: 

 
I – subsidiar decisões judiciais por meio de relatórios, informações, 
pareceres e laudos relativos às respectivas áreas de competência, 
resguardada a livre manifestação do ponto de vista técnico e a autonomia 
quanto à escolha dos procedimentos necessários à intervenção profissional; 
II – estabelecer parceria com a rede de proteção e de atendimento para a 
realização de estudos e acompanhamento dos casos atendidos; 
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III – integrar as audiências concentradas e estabelecer comunicação direta 
e imediata com os demais agentes da rede de proteção; 
IV – realizar o atendimento ao público, prestando os esclarecimentos 
solicitados pelas partes; 
V – proceder à avaliação prévia das condições da criança ou do 
adolescente para ser submetido ao procedimento de depoimento especial, 
podendo figurar como interlocutores no rito especial de depoimento; 
VI – realizar o curso de preparação para adoção, requisito indispensável 
para a habilitação dos candidatos da Comarca; 
VII – desenvolver, prioritariamente, projetos de interesse da área da Infância 
e da Juventude, afetos à sua formação profissional, sem prejuízo do 
atendimento processual. (PARANÁ, 2008.) 

 
  

Considerando a autonomia profissional quanto a escolha dos 

procedimentos necessários à intervenção, presente no parágrafo I do art. 525, 

destacamos posicionamentos de duas assistentes sociais entrevistadas, que atuam 

na avaliação prévia2 a respeito da realização ou não do Depoimento Especial, 

expõem que tal procedimento possibilita que o profissional execute sua autonomia, 

podendo se manifestar e sugerir se para aquele determinado caso o depoimento 

especial irá violar ou não algum direito da criança e do adolescente, assim 

majoritariamente o ponto de vista técnico é valorizado pelo magistrado.  

 

[...] nos moldes atuais a gente faz uma avaliação prévia, a própria equipe 
tem essa autonomia para fazer, essa competência de avaliar se o 
Depoimento Especial vai violar algum direito ou não. [...] (Assistente social 
1) 
[..] acho que a avaliação prévia ela tem que filtrar isso, de você perceber se 
aquele vai ser um instrumento de potencializar os direitos ou não. [..] 
(Assistente social 2) 

 

De acordo com o Código de Ética (1993), em seu artigo 2ª, letra H, 

estabelece “ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a 

prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou 

funções.” Em concordância com o que pressupõe o referido código e a fala das 

entrevistadas, aferimos que os procedimentos que compõem o DE considera a 

autonomia profissional e o saber técnico, bem como o art. V do referido Estatuto 

(2008) reafirma que o profissional deve fazer a avaliação prévia das condições da 

criança e adolescente para ser submetido ao DE, assim como atuar como 

interlocutores desta técnica.  

                                                 
2 A avaliação prévia é realizada pela equipe interprofissional do Juízo, para avaliar a possibilidade da realização 

do Depoimento Especial acerca das condições emocionais da criança e do adolescente. Para maiores informações 

acessar < http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/CONSIJ_PARAMETROS.pdf>  

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/CONSIJ_PARAMETROS.pdf
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Considerando a avaliação prévia como um instrumento que 

possibilita a autonomia do profissional, a assistente social 4 relata:  

 

[...] implica na atuação técnica, você conseguir perceber ou então poder se 
manifestar se aquela criança está em condições ou que aquele adolescente 
está em condições, se ele quer falar sobre aquilo [...] então isso fica 
garantido ao profissional, acho muito importante tanto do ponto de vista 
profissional, quanto da proteção da criança. (Assistente social 4) 
 

Quanto ao saber técnico a Assistente Social 1, considera que no 

contexto que é realizado o Depoimento Especial, há uma valorização do 

conhecimento profissional, menciona que:  

 

[...] Acho que estamos vivendo um momento importante agora em relação 
ao Depoimento Especial, porque temos essa valorização do saber técnico 
[...] (Assistente social 1) 

 

Especialmente sobre a atuação do assistente social, destacamos 

que o Art. 526 do Estatuto do Funcionário do Poder Judiciário do Paraná (2008), que 

conceitua o estudo social e estudo técnico, instrumentos de trabalho de tal 

profissional: 

 

I – Estudo Social: processo metodológico de competência privativa do 
Assistente Social, que busca apreender a realidade social em que o sujeito 
e a família estão inseridos. Seu resultado é a produção de um laudo ou 
relatório social, que conterá dados de condição socioeconômica, território, 
composição familiar e inserção sociocomunitária; 
V – Estudo Técnico: termo genérico para a solicitação, pela autoridade 
judiciária, de análise técnica especializada do caso, que pode ser estudo 
social ou avaliação psicológica, a critério da análise preliminar da equipe, 
que levará em conta o conteúdo da demanda em conjunto com a 
disponibilidade de profissionais. (PARANÁ, 2008.) 

 

Em geral as equipes interprofissionais atendem tanto demandas das 

Varas de Infância e Juventude quanto as das Varas de Família, ressalta-se que tal 

equipe também é chamada muitas vezes a atuar na Varas de Violência Doméstica.  

São demandados aos profissionais e em especial ao assistente 

social, ações judiciais de guarda, modificação de guarda; divórcio litigioso, 

separação judicial, investigação de paternidade, visita monitorada, regulamentação 

de visitas, alimentos, alienação parental, interdição, curatela, carta precatória, 

medidas de proteção, destituição do poder familiar, adoção, habilitação para adoção, 

atos infracionais, entre outros. (GOIS, 2019 p. 27). 
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Tais demandas, de certa forma são desafios para os magistrados e 

operadores do direito, que decidem mediante aos subsídios de estudos e análises 

desses profissionais. Assim, ressalta-se a importância do trabalho dos assistentes 

sociais diante dessas requisições. Sonda e Poncheck (2013) salientam que o 

profissional deve estar comprometido com os valores éticos do projeto ético-político 

do serviço social, que nem sempre coadunam com as exigências do poder judiciário 

para estes profissionais.  

O assistente social tem por seu objeto de estudo e intervenção, 

assim como outras profissões, as expressões da questão social: segundo Machado 

Teles (1996):  

A questão social é a aporia das sociedades modernas que põe em foco a 
disjunção, sempre renovada, entre a lógica do mercado e a dinâmica 
societária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia 
da economia, entre a ordem legal que promete igualdade e a realidade das 
desigualdades e exclusões tramada na dinâmica das relações de poder e 
dominação. (1996, p. 85) 

 
 Assim, no Judiciário e especificamente nas Varas de Infância e 

Juventude, “as expressões da questão social, não se revelam muitas vezes no 

imediato, por estarem veladas pela subjetividade decorrente do conflito relacional-

legal” (GOIS, 2019, p.30), aumentando o desafio dos profissionais em estarem 

comprometidos com o projeto ético-político, pois essas demandas trazem conteúdos 

de natureza social, política e econômica que requerem resolutividade, assim 

precisam ser apreendidas pelos assistentes sociais na esfera do modo de produção 

capitalista.  

Diante disso, Gois (2019. p.30 apud Paula, 2015) esclarece que o 

grande desafio do assistente social no Judiciário na elaboração dos estudos/perícias 

sociais é justamente o desvelamento das expressões da questão social.  

Entre o estudo apontado pelo CRESS-PR, Sonda e Poncheck (2013) 

através do Conselho de Classe em seu papel fiscalizador e em defesa ao exercício 

profissional da categoria dos assistentes sociais, destacam alguns desafios 

vivenciados por estes profissionais ao atuar no Poder Judiciário, entre eles estão:    

 

– a necessidade de quadro técnico compatível com as demandas para atuar 
nas equipes especializadas do Tribunal de Justiça do Paraná, em Curitiba e 
nas Comarcas localizadas no Estado, entre eles do profissional assistente 
social para os trabalhos interdisciplinares;  
– existência de diversos quadros de profissionais assistentes sociais, dentro 
do mesmo órgão (TJ-PR), com sérias discrepâncias na nomenclatura dos 
cargos, valores salariais e até desvios de funções;  
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– equívocos em relação às atribuições profissionais das equipes técnicas (em 
sua maioria compostas por assistentes sociais e psicólogos) que atuam no 
judiciário e no executivo, ocasionando requisições desnecessárias e 
equivocadas por indícios de desconhecimento das atribuições privativas 
destas áreas de conhecimento parte dos operadores do direito (Juízes).  
(SONDA; PONCHECK, 2013).  

 

Nesta linha, as Assistentes Sociais entrevistadas (2 e 4) relatam que 

devido a expressiva demanda de trabalho, não conseguiram concluir capacitações 

ofertadas pelo Tribunal de Justiça, especificamente quanto a capacitação sobre o 

depoimento especial. Este fato expressa claramente a necessidade de um quadro 

técnico compatível com as demandas, com a reposição de profissionais para as 

equipes técnicas, como explícito no trecho abaixo: 

 

[...] O TJ fez um curso online sobre o Depoimento Especial, a maioria das 
colegas não conseguiram concluir, porque a demanda de trabalho é muito 
grande. (Assistente Social 4) 
 
 

O volumoso aumento das demandas de trabalho à estas 

profissionais podem resultar em ações voltadas apenas para responder e cumprir 

tais demandas, não oportunizando o processo de capacitação continuada para os 

profissionais.  

Outro desafio apresentado a esses profissionais ao atuar no 

Judiciário se dá na solicitação para inquirição de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violências, o denominado Depoimento Especial. Cabe destacar que 

o Conselho da categoria profissional de Serviço Social (CFESS) se posicionou 

contrário a atuação do assistente social nesta inquirição.  

Trataremos especificamente no tópico seguinte sobre experiências 

internacionais e nacionais do Depoimento Especial e o posicionamento do Conjunto 

CFESS/CRESS a respeito de tal prática profissional. 
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3 Depoimento Especial e considerações realizadas pelo Conjunto 

CFESS/CRESS quanto a atuação do assistente social no DE:  

 

3.1  Depoimento Especial: experiências Internacionais.  

Depoimento especial (DE)3 significa inquirir crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violências em processos judiciais.  Segundo Luiz (2018) 

o DE é uma técnica de “escuta” de crianças e adolescentes, realizada em sala 

interligada à sala de audiência por meio de vídeo e áudio.  

A tomada de DE é considerada recente na história da humanidade, 

sendo observadas a partir da década de 1980. Santos e Gonçalves (2008) através 

da Childhood Brasil elaboraram uma Cartografia de Experiências do DE em diversos 

países do mundo, os países pioneiros foram Canadá, Israel e Estados Unidos, que 

viram no Depoimento Especial “alternativas de não-revitimização de crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual ou exploração” (SANTOS; GONÇALVES, 

p. 30,  2008).   

Ressalta-se que a Childhood é uma instituição internacional que visa 

o enfrentamento do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A 

Childhood Brasil realiza parcerias com diversos orgãos governamentais e não 

governamentais, realizando cursos, capacitações, eventos, entre outros. Neste 

sentido, uma das entrevistadas menciona que recebeu uma capacitação do CNJ em 

parceria com a Childhood.  

 

  [...] fui encaminhada para fazer uma capacitação presencial pelo CNJ, que 
foi uma parceria do CNJ com a Childhood, que é a instituição que trouxe 
esse método para o Brasil [...] (Assistente social 1) 

 
 

Percebe-se tamanha importância desta instituição para a 

implantação do Depoimento Especial no Brasil, na qual busca através de 

experiências de outros países, promover o combate ao abuso sexual e exploração 

de crianças e adolescentes.  

Os Estados Unidos iniciou tal técnica em 1985, antes mesmo da 

Convenção de Direitos da Criança em 1989. O Estado da Califórnia criou um projeto 

piloto comandado pelo Departamento de Justiça para estudar o centro multidiciplinar 

                                                 
3 No decorrer do texto utilizaremos DE quando se tratar de Depoimento Especial.  
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de entrevistas e as gravações em vídeo das entrevistas de crianças e adolescentes.  

Seguidamente houve aprovações de Leis referentes a inquirição de 

Crianças e Adolescentes, como em 1988 no Canadá, 1991 África do Sul e Austrália, 

1998 na França, 2002 na Espanha e em 2003 no Chile, Jordânia e Brasil. (Santos; 

Gonçalves, 2008).  

Cabe destacar que na América Latina, o marco de implantação da 

tomada de Depoimento Especial ocorreu no final da decáda de 1990, na Argentina, 

com a expêriencia da Câmara Gesell, sendo utilizada com finalidades terapêuticas 

para crianças vítimas de violência. Contudo, a legislação neste país somente foi 

aprovada no ano de 2004, um ano após o Brasil incorporar a primeira sala especial 

no Estado do Rio Grande do Sul. 

Neste sentido a Assistente Social 2, manifesta em sua fala que após 

a implantação da primeira sala de DE, as outras Comarcas foram pressionadas a 

adotar a mesma técnica para inquirir crianças e adolescentes.  

 

  [...] A partir de uma experiência do Rio Grande do Sul, meio que acabou 
pressionando os outros Estados a adotar essa metodologia, teve aquele 
“bum”, na verdade acho que não é uma discussão de agora, já faz acho que 
mais de dez anos [...] (Assistente social 2) 

 
 

Segundo a Cartografia elaborado por Santos e Gonçalves (2008), tal 

inquirição judicial é denominada de diferentes formas, na Colômbia, Estados Unidos, 

India e Chile usam a terminologia “testemunho infantil gravado”; no Canadá 

“testemunho remoto para evidência na corte”; na Argentina “declaração testemunhal 

em Câmara Gesell”. Em outros países como Espanha, Lituânia, Escócia, Noruega e 

Austrália usam a “entrevista” associada a forense, explorátoria, investigativa, orais 

gravadas, entre outras. (Santos; Gonçalves, 2008). No Brasil inicialmente a 

inquirição judicial recebeu o nome de Depoimento Sem Dano e atualmente é 

denominada como Depoimento Especial.  

De acordo com Santos e Gonçalves (2008) os continentes com 

maior número de experiências do DE estão os países da Europa (36%), seguido da 

América do Sul (25%) e a Ásia em terceiro lugar (14%). Esclarece que a América do 

Norte e Oceania apresentam menores percentuais de experiências, contudo existe e 

é comum a prática desta inquirição. 

Ainda de acordo com os autores, 60% dos paises possuem marcos 

legais quanto a tomada de DE, com legislações específicas, outros 40% dos países 
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se baseiam em documentos legais.  

Ressalta que as legislações em vários destes países vêm sofrendo 

mudanças majoritariamente no intuito de potencializar as garantias de direitos 

previstas no artigo 12 da Convenção Internaconal sobre os Direitos das Crianças:  

 

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a 
formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões 
livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, 
levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função 
da idade e maturidade da criança. 
2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a 
oportunidade de ser ouvida 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. 
(BRASIL, 1990) 

 
  

Através da pesquisa realizada por Santos e Gonçalves (2008), 

identificamos alguns países que seguem, mesmo que parcialmente, o referido artigo 

12, representado na tabela a seguir.  

 

Tabela 1: Países com legislações específicas quanto ao DE 

Fonte: Santos, Gonçalves (2008, p. 32) 

 

Ainda de acordo com a tabela 1, identificamos que dos países que 

a Cartografia de Depoimento Sem Medo (2008) pesquisou, 60% possuem leis 

específicas quanto a inquirição de crianças e adolescentes testemunhas em 

processos judiciais; 24% dos países trazem em seus Códigos Penais a produção de 

Países em que à lei específica a 

proteção de criança e 

adolescente testemunha em 

processos judiciais. 

África do Sul; Argentina; Australia; Costa 

Rica; Estados Unidos (na Califórnia); 

França; Índia; Inglaterra; Jordânia; 

Lituânia; Malásia; Nova Zelandia; 

Noruega e Suécia. 

60% 

Países em que a produção 

antecipada de provas é 

garantida pelo Código Penal 

(para todos os cidadãos). 

Brasil; Colômbia; Chile; Equador; 

Paraguai e Peru. 
24% 

Países em que a lei destina-se a 

testemunhas vulneráveis sem 

especificar a proteção de 

criança/adolescente. 

Canadá; Cuba; Espanha e Escócia. 16% 
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provas antecipadas garantidas para todos os cidadãos e não somente específico 

para criança e adolescente, ou seja, produzir provas antes da fase instrutória do 

processo; e outros 16% dos países possuem leis específicas para testemunhas 

vulneráveis.  

Ressalta-se que nesta tabela o Brasil encontra-se como parte dos 

países que possui a legislação da produção de provas antecipadas no Código Penal, 

contudo, com a aprovação da Lei 13.431/2017, tivemos também alterações no 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990).  

Geralmente as legislações específicas que normatizam a tomada 

de DE definem os métodos e técnicas que devem ser utilizados na inquirição. De 

acordo com Santos e Gonçalves (2008, p. 32) dois métodos e técnicas estabelecidos 

por lei para a tomada de DE de criança/adolescente vítima/testemunha em 

processos judiciais, são mais comuns, sendo: Closed Circuit of Television (CCTV) e 

Câmara Gesell. O modelo CCTV coleta depoimentos por meio de um circuito 

fechado de televisão e gravação e o Gesell utiliza duas salas dividas por um espelho 

unidirecional, que permite visualizar a partir de um lado o que acontece no outro, 

mas não vice-versa, neste geralmente o depoimento é assistido em tempo real pelo 

magistrado e pelas partes processuais, ou seja, o defensor público, o advogado, o 

promotor de justiça e o réu. 

 

Tabela 2 – Países que fazem uso dos modelos CCTV e Câmara Gesell. 
 

Regiões 
Países que fazem uso da 

Câmara Gesell 

Países 
 

Participação 
(%) 

América do Sul 
 

Argentina, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai e Peru. 

67% 

América do Norte Estados Unidos  11% 

Europa 
Espanha 11% 

Oceania 
Austrália  11% 

Países que fazem uso do CCTV 

Europa  Escócia, França, Inglaterra, Lituânia, 
Noruega e Suécia. 

38% 

Ásia Índia, Israel, Jordânia e Malásia  25% 

América Central e Caribe  Costa Rica e Cuba 13% 

África África do Sul   6% 

América do Sul Brasil 6% 

América do Norte Canadá 6% 
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Oceania 
Nova Zelândia 6% 

Fonte: Santos, Gonçalves (2008, p. 33)   

 

Neste quadro publicado em 2008, o Brasil está como parte dos 

países que fazem uso da CCTV. 

Sobre essas duas técnicas acima, Santos e Gonçalves (2008) 

mencionam que o método com maior uso em todos os países pesquisados é o uso 

da entrevista cognitiva, com exceção da Escócia e Israel, no qual é utilizada a 

entrevista investigativa estruturada, com base no protocolo NICHD4 (National 

Institute of Child Health and Human Development), tal técnica é desenvolvida com o 

objetivo de aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas 

testemunhas. Já nos Estados Unidos, cada Centro de Proteção à Criança-CPC é 

livre para determinar seus próprios protocolos de entrevista. 

No que se refere ao modelo Gesell e a participação em tempo real 

do magistrado e das partes processuais, a assistente social 1 expõe um dos 

principais desafios em atuar no DE, que é avaliar se as perguntas advindas do 

magistrado ou das partes processuais, com especial enfoque nos advogados, 

causará ou não dano para a criança.  

 

[...]Um dos principais desafios é durante a realização do depoimento, é você 
mensurar o que pode ser prejudicial ou não para a criança, eventualmente 
uma pergunta que venha durante, principalmente pelos advogados. Esse 
posicionamento é que muitas vezes fogem do conhecimento técnico do 
assistente social. (Assistente social 1) 

 

Quanto a institucionalização de tal inquirição, Santos e Gonçalves 

(2008) indicam que em 48% dos países usam a estrutura policial, outros 20% dos 

países optam por implantar salas especiais no Ministério Público e nos países que 

seguem o modelo de Direito Inglês é comum a existência de duas salas para a 

tomada de DE, sendo em unidades especiais da polícia para produção antecipada 

de provas e outra nos Tribuinais de Justiça, para os casos de crimes graves, em que 

se faz necessária a tomada de um novo depoimento. Podemos ver na tabela abaixo 

                                                 
4 É um protocolo referente à entrevista forense. O mesmo tem como principal objetivo contribuir para melhorar a 

obtenção de informações relevantes, do ponto de vista forense, no decorrer de entrevistas realizadas com 

testemunhas vulneráveis. O protocolo do NICHD caracteriza-se por ser um modelo estruturado e flexível, o qual 

promove a capacidade narrativa e de evocação mnésica do entrevistado e limita a interferência do entrevistados 

no relato que está a ser produzido. Para maiores informações acessar < 

https://sites.google.com/site/projectonichd/protocolo > 

https://sites.google.com/site/projectonichd/protocolo
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tal distribuição:  

 

Tabela 3 -  Instituições que ocorrem o DE: 

Polícia/ Corte 

África do Sul, Austrália, 

Canadá, Escócia, Israel, 

Índia, Inglaterra, Jordânia, 

Malásia, Nova Zelândia, 

Noruega e Suécia, 

48% 

Ministério Público  
Argentina, Colômbia, 

Equador, Paraguai e Peru 
20% 

Poder Executivo 

(Governo) 

Cuba, Chile, Estados 

Unidos e França. 
16% 

Tribunal/ Corte de Justiça  
Brasil, Costa Rica e 

Espanha. 
12% 

ONG Lituânia 4% 

Fonte: Santos, Gonçalves (2008, p.34). 

 

 

Em lugares que estabeleceram a oitiva de criança e adolescente 

seguido do processo ir a julgamento, a testemunha deve ser ouvida pelo juiz, 

promotor e defensor, podendo haver a participação de outros técnicos, como um 

assistente social. 

Em um grande número de países, o profissional que conduz as 

entrevistas é o psicólogo especializado em métodos e técnicas da psicologia 

forense. Outros países incluem além do psicológo, outros profissionais, como 

assistente social, psiquiatra, psicopedagogo, médico e profissional responsável pela 

investigação (SANTOS E GONÇALVES, 2008), a exemplo temos o Brasil, em que 

grande maioria das Comarcas elegem psicológos e assistentes sociais para 

realização do DE.  

O motivo mais comum para uma criança ser inquirida no Poder 

Judiciário é através da ocorrência de uma denúncia de abuso sexual da qual ela 

própria é a vítima ou testumanha, se tornando extremamente importante para 

investigação, pois na maioria dos casos de abuso sexual infantil são cometidos por 

agressores que as vítimas possuem amor, mantém vínculos afetivos de respeito e 

confiança, dificultando a produção de provas, assim esses casos são encerrados 

com a absolvição do réu, por não existirem testemunhas, bem como vestígios 
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materiais (BRITO; PARENTE, 2012). Neste sentido, o autor Brito (2018, p. 3) 

expressa que um dos motivos para que a voz da criança e adolescente tenham tanta 

importância no processo judicial é:  

 

  dificuldade de se obter provas em algumas situações que ocorrem com os 
mesmos, fato que acarretaria, conseqüentemente, baixo número de 
condenações de adultos que podem ter cometido violência contra crianças. 
Justifica-se que há ocorrências nas quais não se têm testemunhas; 
portanto, só poderiam ser comprovadas pela palavra dos menores de idade, 
tornando-se esta a principal e, por vezes, a única prova possível de ser 
produzida. (BRITO, 2018, p. 3) 

 

O aumento do interesse do sistema judiciário acerca da proteção 

das crianças contra o abuso sexual e também contra a revitimização no depoimento 

forense resultou em mudanças importantes na prática judicial, amparadas por um 

crescente corpo de pesquisas científicas, assim temos diversas iniciativas que se 

dizem capazes de banir o dano causado a criança e ao adolescente (AZAMBUJA, 

2011), uma delas nos dias atuais se denomina Depoimento Especial. 

Tais experiências profissionais foram base para a implantação do 

DE no Brasil. Abordaremos no próximo tópico especificamente quanto a experiência 

brasileira.  

 

3.1.2  Depoimento Especial no Brasil:  

 

O projeto piloto de Depoimento Sem Dano-DSD foi iniciado no ano 

de 2003, através da AMB- Associação de Magistrados Brasileiros, com autoria de 

José Antônio Daltoé Cezar, Juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude de 

Porto Alegre e da Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

Veleda Dobke, intitulado inicialmente como “Projeto Depoimento Sem Dano: direito 

ao desenvolvimento sexual saúdavel”. Tal projeto atenderia a três principais 

objetivos: 

 

  -Redução do dano durante a produção de provas em processos judiciais, 
nos quais a criança/adolescente é 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; 

  -Melhoria na produção da prova produzida” (CEZAR, 2003,p 2.). 
 

A criação do DSD se deu por meio de uma insatisfação do referido 
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juiz Daltoé, ao se deparar com:  

 

  dificuldades para inquirições em Juízo de crianças e adolescentes vítimas 
de abuso sexual, sendo que as informações prestadas na fase policial não 
se confirmavam em Juízo, o que criava situações de constrangimento e 
desconforto para todos, principalmente às crianças e aos adolescentes, e as 
ações terminavam, na sua maior parte, sendo julgadas improcedentes, com 
base na insuficiência de provas” (CEZAR, 2007. p. 60).  

 

Cumulado também ao percebimento de Cezar (2007) quanto à 

violência institucional produzida pelo próprio Estado, na inquirição de crianças e 

adolescentes. Seguindo esta linha de pensamento, Santos e Gonçalves (2008) 

relatam sobre finalidade do DSD/DE, sendo: 

 

possibilitar que crianças e adolescentes, estejam estes na condição de 
vítimas ou testemunhas, prestem depoimento de forma protegida e, na 
condição de vítimas, que esta forma de tomada de depoimento previna a 
revitimização, que normalmente ocorre nos processos tradicionais de 
tomada de depoimento. Este tipo de depoimento valoriza a voz das 
crianças, uma reivindicação do movimento de defesa dos direitos da criança 
e, ao mesmo tempo, assegura uma produção coerente de provas. A 
finalidade última da produção de provas é quebrar o ciclo da impunidade de 
pessoas que cometem violência sexual contra crianças e adolescentes, 
largamente respaldado pela falta da materialidade das provas (SANTOS; 
GONÇALVES, 2008, p. 53). 
 
 

Ou seja, segundo esta compreensão o DE possui dois objetivos: a 

de proteger a criança e o adolescente e não revitimiza-los, assim como produzir 

provas para punir abusadores, quebrando assim o ciclo de impunidade.  

Quanto a compreensão das assistentes sociais sobre o DE, duas 

das quatro entrevistadas expressam que é uma metodologia positiva e nova no 

sistema de justiça brasileiro, comparado ao método tradicional de inquirição de 

crianças e adolescentes. Sobre este aspecto, ambas concordam que este método é 

voltado para proteção da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 

violências. Tais apontamentos ratificam a finalidade do DE exposta acima, por 

Santos e Gonçalves (2008).  

 

[...] Eu entendo o Depoimento Especial como um método que trouxe uma 
inovação importante dentro do sistema de justiça, que traz um olhar 
diferenciado para a condição peculiar da criança e do adolescente em 
cidadão em desenvolvimento, que é uma condição que antes da vigência do 
depoimento especial não existia, a criança era colocada na sala de 
audiência, as perguntas são feitas diretamente a ela e isso acaba 
completamente invasivo. (Assistente social 1) 



37 

 

[...] eu vejo o depoimento especial como uma intervenção muito positiva do 
ponto de vista que se você precisa ou Judiciário, ou o juízo, ou a própria 
situação da criança que leva ela no processo, está como vítima ou como 
abusado no depoimento especial e ele tem que acontecer, então preferível 
ou melhor que ocorra pela equipe técnica, então nesse ponto de vista eu 
acho a metodologia importante, sob esse ponto de vista ela acaba tendo um 
olhar voltado mesmo para criança no sentido protetivo.  (Assistente social 4) 
 

Entretanto, embora a assistente social 1 tenha relatado que o DE é 

uma técnica positiva no sentido de proteger estes sujeitos, ela também afirma que é 

passivél de questionamentos, podendo trazer novos sofrimentos para o/a depoente. 

Assim, a entrevistada 1 compreende o DE por dois aspectos: a da proteção a 

criança e do adolescente e o fato deste procedimento redimensionar o sofrimento 

vivenciado pela criança ou adolescente:   

 
 [...] o risco que se corre dessa criança trazer novos sofrimentos, dela 
redimensionar o fato, então ele é um procedimento que ao mesmo tempo 
trouxe uma questão muito importante, muito positiva, inovação na forma de 
se olhar a criança, mas ao mesmo tempo é um procedimento passivo de 
vários questionamentos. (Assistente social 1). 

 

O DE é realizado através de uma sala humanizada, ou seja, um 

ambiente mais acolhedor para receber a criança e o adolescente, a qual é munida 

de equipamentos eletrônicos de gravação (câmeras de vigilância), colocadas em 

posição discreta para não inibir as vítimas durante a inquirição realizada por 

psicólogos e assistentes sociais (MORAES, 2018, p.14 apud SANTOS, COSTA E 

FALEIROS, 2016, p.41). Inicialmente o “DSD/DE”, segundo Moraes (apud, CEZAR, 

2007, p. 61-62), se desenvolvia da seguinte forma:  

 

Na ocasião dos depoimentos das crianças e dos adolescentes vítimas de 
abuso sexual, retirá-las do ambiente formal da sala de audiências e 
transferi-las para a sala especialmente projetada para tal fim, devendo esta 
estar devidamente ligada, por vídeo e áudio, ao local onde se encontram o 
Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado, réu e serventuários da Justiça, 
os quais também podem interagir durante o depoimento. [...] Após o 
depoimento, que é gravado na memória de um computador, sua íntegra, 
além de ser degravada e juntada aos autos, é copiada em um disco e 
juntado na contracapa do processo. Tal prática permite que não só as 
partes e Magistrado tenham a possibilidade de revê-lo a qualquer tempo 
para afastar eventuais dúvidas que possuam, mas também que os 
julgadores de segundo grau, em havendo recurso da sentença tenham 
acesso às emoções presentes nas declarações, as quais nunca são 
passíveis de serem transferidas para o papel. (CEZAR, 2007, p.61-62) 

 

O DSD/DE passou a utilizar protocolos para a coleta do depoimento 

de crianças e adolescentes, sendo realizado em três etapas: acolhimento inicial, 
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depoimento ou inquirição e acolhimento final e encaminhamentos (MORAES apud 

CEZAR, 2007, p. 67).  

Na ocasião, o procedimento iniciava-se com a intimação do 

responsável pela criança para o comparecimento em audiência, com antecedência 

mínima de trinta minutos da hora designada para a oitiva (POTTER, 2016, p. 114). 

Cezar (2007, p. 68) esclarece: “tal providência, procura evitar um problema presente 

em todo o sistema judiciário nacional, o encontro da criança/adolescente com o réu, 

ainda que rapidamente, nos corredores dos fóruns, que em regra nunca foram 

projetados para evitar tais ocorrências”.  

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná publicou 

o provimento nº 287 de 2019, em que estabelece, no artigo 23, o tempo necessário 

para que a vítima ou testemunha compareça com a antecedência de 60 minutos 

para à audiência.  

 

Art. 23. A criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência será 
intimado para comparecer à sala de depoimento especial, acompanhado de 
seu representante legal ou responsável, com 60 (sessenta) minutos de 
antecedência do horário previsto para a audiência. (PARANÁ, 2019) 
 
 

No dia da audiência, com a chegada do infante e seu responsável 

inicia-se a fase do acolhimento inicial, no qual o técnico (psicólogo ou assistente 

social) se apresenta (RAMOS, 2018). Nesse atendimento inicial, o técnico prestará 

os esclarecimentos necessários sobre os papéis que cada parte processual exercerá 

durante a realização do depoimento (Juiz, Promotor de Justiça, Advogado, técnico e 

depoente), aproveitando a oportunidade para mostrar a sala de audiência, assim 

como para explicar-lhes o motivo de ela estar sendo inquirida. Insere-se ainda no 

acolhimento inicial a oportunidade de o técnico conhecer a linguagem que a criança 

utiliza para nomear os órgãos genitais masculino e feminino, evitando que tal 

resposta venha a ser obtida durante o depoimento, e que seja a sua manifestação a 

respeito da presença do réu na sala de audiências durante a sua inquirição. 

(CEZAR, 2007, p.68-69).  

O acolhimento inicial é denominado por alguns autores de Rapport5, 

caracterizado pelo acolhimento da criança e adolescente que participará da 

                                                 
5 O rapport é a fase inicial do DE, onde se estabelece um diálogo entre o entrevistador (assistente 

social ou psicólogo) com a criança que servirá para proporcionar segurança, um ambiente mais 
sereno e ainda tem por objetivo conhecer um pouco da linguagem, do desenvolvimento cognitivo e 
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inquirição, nesta fase será explicado os objetivos do DE para a criança, buscando 

estabelecer um vínculo de confiança entre o profissional e o depoente.  Neste 

sentido, a assistente social 2 expressa que está técnica de Rapport não é um 

conhecimento adquirido na formação de serviço social, e que para realiza-lo é 

preciso dialogar com outras disciplinas, o que acaba sendo um desafio para 

profissionais de serviço social.  

 

[...] conhecimento dessas técnicas de Rapport não é da nossa área, a gente 
não sabe o que é, mas são instrumentos que a gente precisa dialogar com 
essas disciplinas. (Assistente social 2). 

 

Concluída essa etapa, passa-se ao depoimento, cabendo ao Juiz, 

exclusivamente, dar início e ordenar os atos conforme a lei, e decidir sobre as 

questões que forem suscitadas durante o depoimento. Dessa forma, o técnico, que 

estará com a criança em uma sala humanizada, deverá atuar como facilitador do 

depoimento. (CEZAR, 2007, p.69).  

Nesta etapa do DSD/DE, a criança, apresenta seus dados pessoais 

e sempre que possível, responde sobre as circunstâncias da infração, nos termos do 

caput do art. 201 do Código de Processo Penal. A respeito da ordem do 

procedimento, Cezar (2007, p.10) esclarece:  as perguntas iniciais são realizadas 

pelo Juiz – no caso do depoimento sem dano, um técnico especializado as realiza 

desde que previamente autorizado – sendo após a palavra dada àquele que primeiro 

postulou a inquirição do depoente, acusação ou defesa, para terminar com a parte 

que não postulou a ouvida. Com o encerramento da inquirição pelo “Depoimento 

sem dano”, o arquivo de som e imagem é encaminhado para a degravação, a qual é 

realizada no prazo máximo de setenta e duas horas. Após, o termo degravado é 

juntado aos autos do processo, assim como um disco contendo o som e as imagens 

do depoimento que é inserido na contracapa. (2007, p. 70-71) 

De acordo com Cezar, para garantir a qualidade do relato o técnico 

que irá inquirir a criança ou o adolescente deve ter claro alguns aspectos, como: 

transmitir a ideia à criança de que a responsabilidade pelo fato é do adulto e que ela 

não deve se sentir culpada pelo ocorrido; estar atento acerca de qualquer 

desconforto demonstrado pela criança no momento da inquirição, não rejeitando as 

                                                                                                                                                         
emocional, do perfil da vítima, permitindo uma maior aproximação com o profissional. (MACIEL, 2016, 
p. 38) 
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emoções e o choro do infante ao narrar os fatos; pesquisar acerca do perfil do 

acusado e o funcionamento da família que a vítima está inserida; observar o 

intervalo de tempo decorrido entre o provável evento abusivo e o momento do 

depoimento, considerando questões de memória; conhecer políticas públicas de 

atendimento à criança, bem como os possíveis encaminhamentos a serem 

prestados. (CEZAR, 2007, p. 72-73). 

Considerando que, em janeiro de 2019, o TJPR publicou o 

provimento nº 287, regulamentando os procedimentos afetos ao DE no Estado do 

Paraná, ressaltamos que o artigo 18, parágrafo I, dispõe: “o entrevistador 

responsável por executar o depoimento especial deve comprovar capacitação para 

realizar o procedimento, a qual deve ser reconhecida pelo Tribunal de Justiça”.  

No que se refere ao processo de capacitação, as assistentes sociais 

entrevistadas expressam que: 

 

[...] tive capacitação presencial de uma semana, o TJ não ofereceu, ele 
financiou minha estada em outro Estado. Também fiz uma capacitação a 
distância do CNJ. (Assistente social 1) 
[...] Foi oferecido um curso EAD, eu comecei a fazer, só que em razão das 
coisas no trabalho mesmo, audiência concentrada, não consegui finalizar, 
então considero que não. (Assistente social 2) 
[...] Eu participei de um curso online, perdi acho que um módulo dele, não 
lembro quantos módulos eram, que o Tribunal de Justiça ofereceu no ano 
passado, mas assim mesmo eu consegui a certificação. (Assistente social 3) 
[..] foi feito aqui em Londrina uma tarde, eu classificaria como aproximação 
do tema, esclarecimentos sobre a Lei onde a promotora da 6ª Vara 
participou, então aí nós tivemos uma, não é uma capacitação, foi uma 
aproximação com o tema. Depois dessa roda de conversa, que assim que 
foi chamada, o Tribunal fez um curso on-line sobre depoimento especial, foi 
dividido em módulos, eu fiz o primeiro modulo, mas tinha que ter feito todos 
os módulos para ter essa, ser considerada exatamente como uma 
capacitação. (Assistente social 4) 

 

Compreende-se que o TJPR disponibilizou curso de capacitação 

EAD sobre o DE e que as quatros assistentes sociais entrevistadas tiveram acesso, 

contudo, este curso não foi compatível com a realidade vivenciada por estas 

profissionais na Comarca de Londrina, devido às inúmeras demandas de trabalho, 

assim, as entrevistadas 2, 3 e 4 tiveram dificuldades em concluir o curso, tanto que 

algumas entrevistadas tiveram certificação, entretanto não se consideram 

capacitadas para tal.  

Seguindo ainda na discussão sobre a capacitação recebida, quanto 

aos conteúdos tratados nos cursos de capacitação, as assistente sociais 
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entrevistadas consideram que as capacitações - seja por meio da roda de conversa, 

compartilhamento de experiências e cursos online - não foram suficientes, e 

queixam-se do contéudo superficial trabalhado no curso.  

 
 [...] foi assim bem superficial, falando especialmente dos crimes de abuso 
sexual, falando um pouco sobre a rede de proteção e tal. Mas não chegou 
no que mais interessava, na parte metodológica, nos protocolos o curso não 
entrou. (Assistente social 2)  
[...] o curso online foi muito superficial, teria que ter a pratica e teria que ser 
mais argumentos teóricos.  (Assistente social 3) 

 

Além do curso online, o TJPR fez um curso de capacitação 

presencial, ofertado para alguns servidores. A assistente social 2 expõe que foi 

disponibilizada apenas uma vaga ao setor da equipe técnica da Comarca de 

Londrina, sendo a intenção do TJPR que essa servidora, assim como os demais 

participantes do curso fossem replicadores do conhecimento. Contudo, acreditam 

que essa atribuição não cabe ao servidor, sendo assim os mesmos não se incubem 

dessa função.  

 

  [...] Foi um curso rápido, não deu profundidade necessária e a intenção era 
que ela fosse replicadora, ou seja, que com base naquele curso preliminar 
que ela viesse e capacitasse as demais colegas, não só de Londrina como 
da região. Só que os profissionais do Tribunal, a maioria não tem se 
incumbido dessa função, porque entende que é um tema muito delicado e 
que a gente precisa vivenciar os temas, praticar e estudar o protocolo. 
(Assistente social 2) 

 
 

Sobre a quantificação da realização do DE pelas assistentes sociais 

entrevistadas, consta que a entrevistada 1 não quantificou sua participação na 

metodologia de DE, contudo esclarece que realizou várias vezes e a entrevistada 4 

executou uma vez esta metodologia. As entrevistadas 2 e 3 realizaram a avaliação 

prévia da criança e do adolescente, a fim de verificar se o depoimento especial seria 

a melhor opção para o caso.  

Assim, embora o artigo 18 do provimento nº 287/2019 determine que 

o profissional deva ter capacitação comprovada para realizar o DE, identificamos 

que tais profissionais tiveram capacitações parciais (consideradas pelas mesmas 

como insuficientes) sobre o tema e mesmo assim realizaram, seja propriamente o 

DE, como também a avaliação prévia. Quando questionadas sobre a quantidade de 

vezes que tal procedimento foi realizado por elas, percebe-se uma discrepância, fato 
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que depende do setor e da Vara Judicial a qual estão lotadas e não propriamente 

pelo preparo ou disponibilidade destas profissionais em executar o DE.  

 

[...] Não tenho ideia, falha minha, deveria fazer esse registro ao longo dos 
anos, mas não tem. (Assistente social 1) 
[...] Não, nunca realizei. Eu fiz avaliação prévia só, não sei se foi uma, duas, 
não lembro, mas nunca cheguei a fazer o Depoimento Especial. (Assistente 
social 2)  
[...] Não, recebi só um processo e não era da vítima, era de oitiva de 
testemunhas, para verificar a possibilidade delas deporem em juízo na 
modalidade de depoimento especial. (Assistente social 3) 
[...] Sim, uma vez. (Assistente social 4) 

 

   

Especificamente quanto à regulamentação da lei do DSD/DE, havia 

a necessidade de instituir regras básicas a serem observadas por todos os Estados 

da Federação. Assim, o Projeto de Lei nº 7.524/06, de autoria da deputada federal 

Maria do Rosário (PT-RS), que tramitou no Senado Federal, através do PLC nº 

35/2007, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo como relatora a 

senadora Lúcia Vânia, visava incorporar o DSD ao Código de Processo Penal e 

alterar o capítulo do ECA que trata do “Acesso à Justiça”, justificando que: 

  sua necessidade para a produção do que pode ser a única prova possível 
contra o acusado, dentre outros motivos, em virtude de que tal produção de 
prova “(...) não é tarefa fácil no meio forense, eis que a capacitação dos 
agentes que nele atuam – Juízes, Promotores de Justiça e Advogados – 
para inquirirem crianças e adolescentes traumatizados, quase que sempre 
se mostra inexistente e insuficiente, terminando por revitimizar as crianças e 
adolescentes agredidas, podendo nelas causar um dano psíquico 
secundário, o qual em alguns casos pode ser maior que o dano primário, 
aquele causado pelo agressor. (PLC nº 35/2007) 

 

Posteriormente tal PL foi substituído pelo Projeto de Lei 

nº8.045/2010, que prevê a reforma do CPP, incluindo como forma de oitiva o DSD. 

Após tais projetos fracassarem, o novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), em seu artigo 699, prevê a possibilidade de atendimento diferenciado 

na tomada de depoimento de crianças envolvidas em conflitos familiares. 

Após o surgimento do procedimento de oitiva diferenciada de 

crianças vítimas de violência sexual, no ano de 2003, o Conselho Nacional da 

Magistratura, em 23 de novembro de 2010 editou a Recomendação nº 33, sugerindo 

que os tribunais criassem serviços especializados para escuta de crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência em processos judiciais, 

denominando este procedimento como “Depoimento Especial”. Com essa 
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recomendação, o Depoimento sem Dano passa a ser denominado Depoimento 

Especial. Tal iniciativa incorporou as discussões de vários estudiosos da área de que 

o DE não é sem dano e que portanto não seria correto denomina-lo de tal forma.   

Em dezembro de 2015, a Deputada Maria do Rosário apresentou à 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 3.792/2015, onde recomenda o modelo 

alternativo de oitiva conforme a metodologia do Depoimento Especial e estabelece o 

sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de 

violência (POTTER, 2019, p. 30-31). Em 04 de abril de 2017 foi sancionada a Lei 

Federal nº 13.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069 – ECA. 

(BRASIL, 2017).  

A Lei nº 13.431/2017, apesar de ter como fundamento situações que 

envolvem crimes, possui grande repercussão familiar e nas medidas de proteção, 

alterando disposições do ECA. Para Potter (2019, p. 31), o legislador preocupou-se 

em garantir a proteção integral das crianças e adolescentes. 

A nova legislação estipulou o critério da faixa etária, determinando 

em parágrafo único do artigo 3º a aplicação facultativa desta lei para vítimas e 

testemunhas de violência entre 18 (dezoito) e 21 (vinte um anos), mas obrigatória 

para crianças e adolescentes, conforme disposto no art. 4º, §1º, da Lei nº 13.431/17. 

Assim, para os efeitos desta Lei, a criança e o adolescente serão ouvidos sobre a 

situação de violência por meio de escuta especializada e depoimento especial, 

conforme considera o artigo 13 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (1989).  

Para Moraes (2017) um dos avanços da nova legislação é a 

caracterização das modalidades de violência física, psicológica, sexual e institucional 

(vitimização secundária), conforme prevê o art. 4º da Lei nº 13.431/2017. A nova 

legislação também instituiu os conceitos de escuta especializada6 e depoimento 

especial, nos artigos 7º e 8º, especificamente quanto ao DE:  

 

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) 

 

Assim, alterou-se a forma de atendimento dispensado às crianças 

                                                 
6 De acordo com o art. 7º da Lei 13.431/2017 a escuta especializada é um procedimento de entrevista 
sobre a situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção.  
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vítimas de abuso sexual. Com a comunicação da notícia da violência envolvendo 

criança vítima, seja à autoridade policial com o registro da ocorrência ou ao 

Conselho Tutelar, a mesma deverá ser imediatamente encaminhada para 

atendimento na área da saúde. É também autorizado ao Conselheiro Tutelar efetuar 

a escuta especializada desta criança, porém, devendo o relato estar limitado ao 

“estritamente necessário para o cumprimento” das medidas de proteção, nos termos 

do art. 7º da referida Lei (MORAES, 2017). 

Com a comunicação à autoridade policial e a instauração do 

procedimento policial serão ouvidos, se houver, o acusado e as testemunhas, 

devendo a tramitação ser prioritária. A vítima será encaminhada para a realização de 

perícias e outras diligências, conforme expresso no art. 5º da Lei nº 13.431/2017. 

Além disso, o depoimento da criança, independente da idade, poderá ser realizado 

pela autoridade policial, desde que seja indispensável para a elucidação do fato e 

para a adoção de medidas cautelares e urgentes, devendo o depoimento ser 

realizado por profissional habilitado e em local apropriado, garantindo-se a 

privacidade e ausência de contato com o suposto agressor; o/a depoente deverá ser 

informado acerca do seu direito em permanecer em silêncio (MORAES, 2017). 

A Lei concede ainda, em seu art. 6º, o direito da criança vítima 

solicitar, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da 

violência.  

A referida lei não deixa claro quais profissionais devem fazer a oitiva 

de crianças e adolescentes, apenas esclarece que o profissional deve ser 

especializado/capacitado. Neste sentido, trataremos no próximo tópico sobre o 

posicionamento do Conjunto CFESS/CRESS e de outros debates pertinentes quanto 

à participação do assistente social nesta inquirição.  

 

 

3.1.3 Considerações do Conjunto CFESS/CRESS e descrição da Lei nº 13. 

431/2017.  

As discussões à respeito do DE não são recentes para a categoria 

profissional de Serviço Social- CFESS, já que desde a instalação do projeto piloto de 

DSD, no ano de 2003, com a autoria do juiz Daltoé, vem sendo debatida a 

participação deste profissional na inquirição de crianças e adolescentes vítimas de 
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violência.  

A partir de então, iniciou-se discussão no Conjunto CFESS-CRESS, 

tendo como marco o 36º Encontro Nacional, realizado em Natal-RN. Assim, os 

debates sobre o tema foram subsidiados por pareceres técnicos, como os das 

autoras Eunice Teresinha Fávero e Maria Palma Wolff. 

A solicitação destes pareceres se deu através da preocupação do 

Conjunto CFESS/CRESS em relação às questões envolvendo a técnica DSD/DE, 

principalmente no que diz respeito:  

aos aspectos éticos e técnicos do trabalho do assistente social que 
porventura tenha que participar desse tipo de inquirição testemunhal, no 
âmbito do Sistema de Justiça brasileiro, e também possíveis violações aos 
preceitos de proteção da criança e do adolescente previstos no ECA e no 
marco legal em geral, que regula os direitos humanos” (FÁVERO, 2008, p. 
1) 

 

 
Outra preocupação do Conjunto, exposta pela autora Fávero (2008), 

baseia-se no conteúdo do PL nº 35/2007  (substituto ao PL nº 7.524/06), que não 

específica se os profissionais que atuarão como “intérpretes” no DSD serão 

assistentes sociais e/ou psicólogos. Entretanto, esclarece a autora que:  

 

  como os profissionais são designados pelo magistrado responsável pela 
Vara e, na maioria dos tribunais, a equipe técnica, subordinada 
administrativamente a magistrados, é composta por esses profissionais, 
muito possivelmente eles é que atuarão com inquiridores ou intérpretes, 
como já ocorre no Rio Grande do Sul”. (FÁVERO, 2008, p. 19). 

 
 

Ressalta-se que mesmo com a aprovação da Lei nº 13.431/2017, 

ainda não ficou definido quais profissionais devem atuar na inquirição de crianças e 

adolescentes.  

Neste sentido, as assistentes sociais entrevistadas expressam seus 

posicionamentos quanto à atuação no DE ser uma competência profissional ou não 

do assistente social.  Duas das quatro profissionais entrevistadas se posicionam que 

executar o DE não é competência do assistente social, mas que este profissional 

poderia contribuir com seu saber técnico. Seguindo esta linha de raciocínio, a 

entrevistada 4 cogita a ideia de que a atuação pode se tornar uma competência 

específica deste profissional, tendo em vista ser uma nova demanda para os 

servidores que exercem atividades laborativas nos Tribunais de Justiça.  
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[...] Obviamente não pode ser uma atribuição especifica da profissão, eu 
acho que ele é uma competência que está na esfera de qualquer profissão, 
de qualquer profissional que se disponibilize a estudar a respeito, se 
capacitar. (Assistente social 1) 
[...] eu não diria que é da competência do assistente social, porque é uma 
prática que ela tem um objetivo muito indireto na proteção, porque o foco 
dela é a obtenção de prova [...] mas eu diria que a gente tem muito a 
contribuir. (Assistente social 2) 
[...] Eu não acho que é exatamente uma competência, porque isso não está 
no código de ética [...] eu acho que ela pode sim ser uma competência do 
assistente social, acho que não exclusiva, acho até que a psicologia tem 
uma formação do currículo mesmo mais apropriada, mas eu também não 
acho que o serviço social não seja totalmente incompetente para essa 
atribuição. Eu acho que melhor discutida e reelaborada, eu acho que pode 
sim se tornar uma competência regulamentada do Serviço Social. 
(Assistente social 4) 

 

Em outra perspectiva, a assistente social 3 se posiciona firmemente 

de que atuar no DE não compete ao assistente social. Assim, há divergências de 

posicionamentos no que diz respeito à atuação do assistente social nesta técnica, 

tanto dos profissionais atuantes do Judiciário, como também do CFESS e do próprio 

Tribunal de Justiça.  

 

[...] Eu acredito que não, acho que nós podemos fazer o estudo da família, 
da família inserida numa sociedade, de uma realidade de vulnerabilidade da 
criança e no seu contexto familiar [...] agora o DE eu não vejo como 
competência do assistente social, sempre fui contrária. (Assistente social 3) 

 

Embora a assistente social 1 acredite que o DE possa estar na 

competência de qualquer profissional que se capacite para tal, a mesma acrescenta 

que a avaliação prévia pode ser uma competência do assistente social, no sentido 

intrínseco à profissão:  

 

[...] Competência do assistente social pode ser a avaliação, essa sim é 
intrínseca a nossa profissão, obviamente junto com outros numa perspectiva 
intersetorial, mas acho que compete sim ao assistente social fazer a 
avaliação prévia de viabilidade de oitiva, que utilize o saber técnico do 
serviço social ali naquela avaliação, mas na realização, na intermediação ali 
na audiência acho que não necessariamente. (Assistente social 1) 

 

O Conjunto CFESS/CRESS expõe o posicionamento de alguns 

orgãos quanto ao DSD, como o do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, que deliberou em Assembléia Ordinária (setembro de 

2007) pela moção de apoio ao PL nº 35/2007. Segundo Fávero (2008, p.20), “havia 

informações recebidas de membro do Conanda, que a moção foi elaborada, mesmo 
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que sem aprofundamento do debate, mas ainda não foi submetida a aprovação”. O 

Conselho Federal de Psicologia – CRP também debateu a temática, mas sem 

chegar a um consenso naquele momento por entenderam ser necessário aprofundar 

o debate do tema em conjunto com órgãos de defesa da criança e do adolescente, 

de maneira a pensar “a construção de metodologia comprometida eticamente com 

as transformações sociais”, considerando ainda que já existem psicólogos que 

trabalham na proposta e a apóiam. (FÁVERO, 2008, p. 20). 

Baseado nos pareceres referidos acima, o Conjunto  CFESS/CRESS 

elaborou um documento,  resultado do trabalho do GT do CFESS composto por 

membros da Comissão de Orientação e Fiscalização - COFI e da Comissão de Ética 

e Direitos Humanos – CEDH, sob a Gestão 2008-2010. Trata-se de um documento 

de caráter preliminar, destinado a sistematizar os elementos que envolveram os 

debates e as polêmicas em torno do “Depoimento Sem Dano”. 

O documento apresenta alguns pontos principais para justificar o 

posicionamento do Conjunto quanto a metodologia. Um dos pontos é em relação a 

terminologia “Depoimento sem Dano”, considerando que ele não é “sem dano” e que 

revitimiza crianças e adolescentes já agredidos (CFESS-COFI, 2008). Ressalta-se 

que mesmo com a mudança da terminologia para Depoimento Especial, esta técnica 

não deixa de revitimizar este público em especifico, pois “se trata de procedimento 

policial e judicial, como depoimento, inquirição etc., pertinentes à investigação 

policial e à audiência judicial” (Fávero, 2008, p.36). 

Nesta direção, a assistente social 4 concorda com o posicionamento 

do CFESS ao dizer que o DE pode revitimizar crianças e adolescente, fazendo com 

que o/a depoente reviva o acontecimento.  

 

  [...] eu acho que esse aspecto acontece sim e pode acontecer e acho que 
talvez na maioria dos casos não tem como não revitimiar, porque a criança 
vai estar sendo abordada, vai falar, ainda que se recusa a falar, ela vai estar 
revivendo e sabe o entorno que tem aquele assunto.[...] 

 

Para o CFESS, a inquirição retira e/ou dificulta a possibilidade do/a 

profissional elaborar as estratégias de sua intervenção de acordo com a finalidade e 

os propósitos teóricos e ético-políticos construídos para responder às demandas 

postas ao Serviço Social. Ressalta-se ainda que o profissional participar desse 

procedimento pode comprometer a sua autonomia profissional. 

Justificam a defesa pela não participação do/a assistente social na 
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técnica DSD fundamentados em dois aspectos:  

 

(1) o direito à proteção integral dos/as usuários/as foco desta intervenção – 
crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso ou exploração sexual;  
(2) a compreensão de que a inserção nesta metodologia de intervenção não 
está entre as atribuições privativas e competências do/a assistente social. 
(CFESS/CRESS-COFI, 2008, p. 13) 

 

Quanto a atuação do assistente social, expõem que este profissional 

ser intérprete do magistrado na inquirição sua intervenção profissional é 

empobrecida quanto à liberdade, à criatividade, à criticidade. Nesse sentido, 

esclarece que:  

 

  o trabalho do/a assistente social deve se voltar para criar as condições 
necessárias para o entendimento das condições sociais de vida da família, 
para compreender a situação da criança ou do/a adolescente em seu 
contexto familiar e sócio-histórico e, desse modo, não cair nas armadilhas 
de culpabilização dos familiares, mas apreender as razões ético-políticas e 
sociais que atravessam os processos de violência e negligência com a 
infância e adolescência. A criança/adolescente deve ser a prioridade no 
atendimento profissional: sua dor pela violência sofrida, muitas vezes 
expressa no silêncio; no choro; no medo de falar ou na narração em 
detalhes dos fatos ocorridos. Se pensarmos a intervenção profissional, ao/à 
Assistente Social cabe interagir com esta criança ou adolescente, 
entendendo-a como sujeito de direito, um indivíduo em formação que 
necessita de proteção integral para o seu pleno desenvolvimento. A 
criança/adolescente deve assumir, neste sentido, prioridade. (CFESS-
CRESS/COFI, 2008, p. 18) 

 
 

Outro aspecto quanto a atuação do assistente social nesta técnica é 

o tratamento da criança como um objeto, ao reproduzir as questões postas pelo juiz, 

sendo que o centro desse processo é a tentativa de reunir provas contra o/a 

agressor/a. Esclarece o documento que este ponto é muito relevante e necessário 

para o enfrentamento da violência, contudo, não é uma tarefa que compete ao 

assistente social. 

 

A abordagem do Serviço Social volta-se para a criança ou adolescente, para 
identificar os elos que foram rompidos na relação familiar e as possibilidades 
de proteção pelo Estado para que esta criança ou adolescente possa, num 
processo contínuo, encontrar os caminhos de superação da violência. 
(CFESS/CRESS-COFI, 2008, p. 18) 

 

Em relação a obtenção de provas através da criança e do 

adolescente e no sentido de que o DE pode causar revitimização para estes sujeitos, 

há uma divisão de posicionamentos das assistentes sociais entrevistadas quanto a 
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violação ou não dos direitos desse público. Assim, a assistente social 1 esclarece 

que se o DE for realizado dentro das prerrogativas da Lei 13.431/2017 tem menos 

chances de acontecer uma violação de direitos. A assistente social 2 acredita que 

esta técnica pode ser positiva para um adolescente maior de 12 anos de idade, pois 

terá condições de desenvolvimento melhores para lidar com as situações 

provenientes ao DE, entretanto, corrobora com a ideia de que é um instrumento que 

pode revitimizar o sujeito. Já a assistente social 3 acredita que não viola o direito do 

depoente e sim pode revitimizar. A assistente social 4 se posiciona que o DE viola o 

direito da criança e do adolescente por se tratar de uma inquirição com 

responsabilização criminal.  

 

 [...] Olha, se hoje ela for realizada dentro dos moldes previstos na 
legislação atual eu acho mais difícil que aconteça uma violação de direitos 
(Assistente social 1) 
[...] Depende da situação, se for, minha opinião muito pessoal, tenho a 
impressão que o DE pode favorecer o direito se for uma criança maior, um 
adolescente, uns 12 anos, que tenha uma fase do desenvolvimento melhor, 
que tenha condição de lidar com a toda situação e também com as 
consequências do depoimento. [...] Olha, eu penso que pode ser 
revitimizante, pode ser muito traumático reviver isso, aqueles momentos. Eu 
entendo que pode as duas coisas, depende muito da situação. Então 
depende, pode ser um instrumento de direito ou não. (Assistente social 2) 
[...]Seria sim, talvez uma revitimização, só que a criança ela tem a 
prerrogativa de dizer se quer ou não quer depor, porque é explicado tudo 
para criança, então se ela não quer, ela não vai ser obrigada, então eu não 
vejo como uma violação de direitos. (Assistente social 3) 
[...] Eu acho que viola, porque eu acho que é dever dos profissionais, dos 
serviços, organizar o depoimento de uma forma que essa criança não tenha 
que passar, ser questionada ou ser entrevistada, inquirida, enfim... como 
isso é chamado, tantas vezes, em vários serviços. Mas considerando que se 
trata de uma análise que não vem sob o aspecto da medida protetiva e sim 
no aspecto criminal, então ele viola, porque é uma criança sendo 
questionada, sobre um crime que foi um adulto. (Assistente social 4) 

 

 
Nesta linha, a reflexão quanto a inquirição de crianças e 

adolescentes pela via do DE provoca disparidades de posicionamentos, ficando 

entre o limiar da proteção ou retivimazação do/a depoente, com fundamento de que 

esta inquirição se apresenta na via criminal, de responsabilização do suposto 

agressor. Destaca-se que a assistente social 3 ao relatar que o DE pode trazer 

revitimização, ela também expõe o direito da vítima ou testemunha de se posicionar 

pelo desejo de participar da inquirição ou não, indo ao encontro a uma das 

justificavas principais da implantação do DE no sistema de justiça brasileiro, onde 

possibilita que as crianças e os adolescentes tenham voz. Em contrapartida há uma 
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questão paradoxal na qual CFESS/CRESS expressa haver outro procedimento que 

podem substituir o DE, como o estudo social, em que possibilita o profissional 

realizar uma avaliação do contexto social e familiar que a criança ou adolescente 

está inserida.  

Segundo o Conjunto CFESS/CRESS o profissional tem potencial de 

analisar a singularidade da situação vivenciada pela criança/adolescente em 

articulação com as determinações complexas e múltiplas que cercam as práticas de 

violência, agindo com capacidade de proceder aos encaminhamentos institucionais. 

(CFESS/CRESS - COFI, 2008, p.19) 

De acordo com essa posição, a assistente social 3 corrobora que o 

assistente social possui condições de analisar e fazer um estudo das relações 

intrafamiliares, das vulnerabilidades, violências que permeiam o cotidiano de 

crianças e adolescentes.   

  [..] acho que nós (assistentes sociais-grifo meu) podemos fazer o estudo da 
família, as relações intrafamiliares, as vulnerabilidades, as violências, acho 
que isso sim a gente tem competência para analisar, para avaliar. [...]  
(Assistente social 3) 

 

Diante de tais aspectos, o CFESS/CRESS se posiciona a favor da 

realização de debates que abordem a escuta da criança e do adolescente em 

processos judiciais sob o marco da Proteção Integral, contudo, se mantém contrários 

a deslocar questões que são de responsabilidade pública para o âmbito penal, uma 

vez que em nome da eficiência em responsabilizar agressores/as, adota-se 

estratégias de criminalização, se detendo a instituir medidas que, em última análise, 

são redutoras de direitos. (CFESS-CRESS/COFI, 2008, p.22). 

Neste sentido, o Conjuto CFESS/CRESS elaborou uma resolução nº 

554 de 15 de setembro de 2009, dispondo sobre o não reconhecimento da inquirição 

das vítimas crianças e adolescentes no processo judicial, sob a Metodologia do 

Depoimento Sem Dano/DSD, como atribuição ou competência do profissional 

assistente social. Estabelece em seis artigos:  

 

Art. 1º. A atuação de assistentes sociais em metodologia de inquirição 
especial de crianças e adolescentes como vítimas e/ou testemunhas em 
processo judicial sob a procedimentalidade do “Projeto Depoimento Sem 
Dano” não é reconhecida como atribuição e nem competência de assistentes 
sociais.  
Art. 2º. Fica vedado vincular ou associar ao exercício de Serviço Social e/ou 
ao título de assistente social a participação em metodologia de inquirição 
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especial sob a procedimentalidade do Projeto de Depoimento Sem Dano, 
uma vez que não é de sua competência e atribuição profissional, em 
conformidade com os artigos 4º e 5º da Lei 8662/93. 
Art. 3º. O não cumprimento dos termos da presente Resolução implicará, 
conforme o caso, na apuração das responsabilidades disciplinares e/ou éticas 
do assistente social, nos termos do Código de Ética do Assistente Social, 
regulamentado pela Resolução CFESS nº 273/93 de 13 de março de 1993.  
Art. 4º. O CFESS e os CRESS deverão se incumbir de dar plena e total 
publicidade a presente norma, por todos os meios disponíveis, de forma que 
ela seja conhecida pelos assistentes sociais, bem como pelas instituições, 
órgãos ou entidades que mantenham em seus quadros profissionais de 
serviço social.  
Art. 5º. Os profissionais que se encontrem na situação mencionada nesta 
Resolução, terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
publicação, para processarem as modificações e adequações que se fizerem 
necessárias ao seu integral cumprimento.  
Parágrafo único – A publicação da presente Resolução surtirá os efeitos 
legais da NOTIFICAÇÃO, prevista pela alínea “b” do artigo 22 do Código de 
Ética do Assistente Social.  
Art. 6º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Pleno do CFESS.  

 

Entretanto, através da decisão da 1ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Ceará, suspendeu os efeitos da resolução CFESS nº 554/2009, em 

todo território nacional, no ano de 2013. O posicionamento do Conjunto 

CFESS/CRESS se manteve contrário a decisão e a participação dos assistentes 

sociais em tal procedimento, contudo, solicitou que os CRESS não utilizassem da 

referida resolução para fiscalizar o exercício profissional dos assistentes sociais. 

(CFESS, 2013) 

Os debates e articulações do Conjuto continuaram, em consonância 

com a atuação dos profissionais quanto ao Depoimento Especial nos Tribunais de 

Justiça. Em agosto de 2017 o Conjunto publicou através do CFESS Manifesta, seu 

posicionamento em relação à Lei 13.431/2017, a fim de proferir recomendações aos 

assistentes sociais que atuam nos Tribunais de Justiça.  

 

Nesse período, o CFESS discutiu estratégias coletivas, juntamente com o 
Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo (CRESS-SP), a 
Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (AASPTJ-SP) e o Conselho Federal de Psicologia (CFP), na 
perspectiva de alterar e, em seguida, se contrapor à tramitação desta 
iniciativa que, embora não tenha como centro apenas a metodologia do 
chamado “Depoimento sem dano” (DSD), o inclui como parte da dinâmica de 
atendimento dessas violações de direito, instituindo uma série de 
procedimentos para que seja adotado pelos órgãos da justiça em todo o 
território nacional.  (CFESS- MANIFESTA, 2017) 

 

O posicionamento do CFESS se mantém contrário à participação de 

assistenes sociais nesta medotologia. Consideram que a Lei 13.431/2017 não obriga 
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a participação de assistentes sociais nas equipes responsáveis pela inquirição 

especial/DE. Recomendam o uso da autonomia profissional, presente no art. 2º do 

Código de Ética Profissional, para continuar resistindo a assumir esta como uma de 

nossas atribuições ou competências. Esclarecem que:  

A atuação junto à criança ou adolescente se orienta pela lógica da proteção 
integral e se diferencia, portanto, daquela que orienta o Poder Judiciário, cujo 
objetivo é a busca da verdade material, coleta de provas de seu interesse e 
busca efetiva da punição do/a infrator/a. Esse trabalho inquisitório não nos 
cabe; O reconhecimento das diferentes competências e autonomia 
profissional também estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), cujo ordenamento institui que: cabe ao Poder Judiciário manter quadro 
interdisciplinar destinado a colaborar com a Justiça da Infância e da 
Juventude, competindo-lhes fornecer subsídios por escrito, por meio de 
laudos ou verbalmente, na audiência, bem como desenvolver trabalhos de 
aconselhamento, orientação, vigilância, sendo sempre assegurada a livre 
manifestação do ponto de vista técnico. (CFESS- MANIFESTA, 2017). 

 

Após manifestação do CFESS, publicou-se uma nota técnica sobre o 

exercício profissional de assistentes sociais e as exigências para a execução do 

Depoimento Especial, sob a autoria de Daniela Möller e Tânia Maria Ramos de 

Godoi.  No qual aprovou-se no 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS 

de 2017, produzir uma nota técnica oferecendo subsídios e motivos fundamentados 

a não participação de assistente social no depoimento especial (DSD), justificando 

que não faz parte da atribuição profissional do Serviço Social. (CFESS, 2017).  

A nota técnica traz novos elementos justificando a não participação 

dos assistentes sociais no DE, mantendo o posicionamento contrário. Além de 

reafirmar que esta inquirição não é competência e atribuição do assistente social, 

expressa ainda que o Serviço Social possui condições de promover, em diversas 

esferas e de diferentes modos, ações para evitar a revitimização e a garantia dos 

direitos a que se refere a Doutrina da Proteção Integral (Möller; Godoi, 2018, p.26) 

Nesta perspectiva as assistentes sociais entrevistadas expõem 

posicionamentos quanto a substituição do DE por um instrumento que traria o 

mesmo resultado, considerando a proteção da criança e do adolescente.  

 

[...] Acho que talvez a perícia7. (Assistente social 1) 
[...] A minha prioridade sempre que possível eu vou recomendar substituir o 
depoimento especial pelo estudo, pela perícia. Então não é que o estudo 

                                                 
7 A perícia social possui finalidade de subsidiar uma decisão judicial, realizada através do estudo 

social resultando na elaboração de laudo ou parecer social. A perícia deve ser realizada com base 
nos fundamentos teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. (CFESS,2007,p.43-44) 
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substitui esse instrumento porque são coisas bem diferentes, mas dou 
prioridade, acho que seria o melhor. (Assistente social 2) 
[...] Eu não vejo outra técnica, eu acho que os serviços tem que conversar 
mais, acho que a partir do momento que se descobriu uma situação 
abusiva, eu acho que tem que ter um fluxo melhor, um profissional mais 
capacitado para atender essa criança e adolescente. (Assistente social 3) 
[...] Eu acho que melhor, muito melhor que um depoimento especial, seria o 
estudo social, eu acho que a gente tem mais elementos, você tem uma 
visão ampla da criança, você pode abordar de outras formas e ampliar 
inclusive para a família e o depoimento especial ele se restringe a aquele 
momento da audiência. [...] então eu acho que o estudo social seria do meu 
ponto de vista mais apropriado e como você tem a competência técnica, se 
é do judiciário, você tem a fé pública, então isso sim já poderia servir de 
prova ou mesmo se a criança for ouvida numa delegacia especializada, 
então tudo já deveria servir de prova. (Assistente social 4) 

 

Com base em tais relatos, três das quatro entrevistadas ressaltam 

que a realização de estudo social e perícia seria mais benéfico do que o Depoimento 

Especial, pois traria elementos mais aprofundados do caso, como contatos com 

familiares, contudo esclarece a entrevistada 2 que o estudo social não substitui a 

inquirição de crianças e adolescentes através do DE, pois são coisas diferentes. 

Outrossim, a entrevistada 3 expressa que não há outra técnica que substitua o DE e 

sim que os serviços de proteção poderiam estabelecer um fluxo melhor, a partir da 

denúncia, no sentido protetivo destes sujeitos.   

As autoras Möller e Godoi afirmam que tais profissionais podem 

utilizar do estudo social para identificar elemento que apontam se a criança e/ou 

adolescente possam estar sofrendo situação de violência e violação de direitos, bem 

como procuram identificar familiares ou pessoas de sua convivência que possam lhe 

oferecer proteção e recursos para atender a suas necessidades e direitos em sua 

integralidade. (MÖLLER; GODOI, 2018, p.26) 

Esclarecem que é de competência do assistente social “apontar 

quando as situações analisadas requeiram estratégias que incidam sobre a cultura 

instituída, sistematizar dados e participar da formulação e construção de estratégias 

com base no conhecimento produzido” (MÖLLER; GODOI, 2018, p.28) 

  Nesse sentido, ao identificar situações que possam revitimizar a criança 
e/ou o adolescente, profissionais do Serviço Social devem avaliar como 
incidir sobre a cultura socialmente instituída e as estratégias mais 
adequadas para realizar tal tarefa. De acordo com o Código de Ética 
Profissional, são princípios orientadores a defesa intransigente dos direitos 
humanos e o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e 
discriminação. Assistentes sociais devem fazer uso de prerrogativas 
profissionais, bem como da legislação em vigor, promovendo espaços de 
formação para outros/as profissionais, reuniões técnicas e outros meios que 
vier a avaliar como pertinentes. (MÖLER; GODOI, 2018, p.29) 
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Tal nota expõe preocupação e risco grave ao retirar os profissionais 

destinados/as a realizar o trabalho para a proteção de crianças e adolescentes, para 

atividades que não são de sua competência. Acrescenta que estes profissionais não 

possuem qualificação para realizar esta inquirição, e que esta ao realizar ignoram 

suas atribuições e competências negando o trabalho que deveria ser considerado 

prioritário, que é a proteção de crianças e adolescentes e o atendimento de suas 

necessidades. (Möler; Godoi, 2018). 

Quanto a qualificação dos assistentes sociais para realizar a 

inquirição através do DE, a assistente social 3 expõe que não teve formação 

específica para atendimentos de crianças e adolescentes, acreditando que o curso 

de serviço social não proporciona tal conhecimento, diferente das áres de psicologia 

e pedagogia.   

  [...] psicológos e pedagogos tiveram formação acadêmica para 
acompanhamento, atendimento a crianças, nós (assistentes sociais) não 
tivemos. Na minha época, há 35 anos atrás, eu não tive essa formação e 
também não me especializei porque não entendo que seja um trabalho do 
assistente social. (assistente social 3) 

 

O conjunto justifica que inverter as prioridades de atuação do 

assistente social, terá impactos sobre diversas dimensões da vida social da criança 

e/ou adolescente, que já foi vítima de violência, e teria que ter, reconhecidamente, 

sua proteção como elemento basilar do Estado. (MÖLER; GODOI, 2018). 

Em 2019 o Conjunto CFESS/CRESS publicou uma nova nota 

técnica, referenciando não só o Depoimento Especial como também a Escuta 

Especializada, trataremos a seguir especificamente quanto a tema de DE exposto no 

documento.  

A nota se reporta a algumas novidades na Lei 13.431/2017, em 

relação as tipificações das violências, que deverá ser atendida através do 

Depoimento Especial, sendo as seguintes situações de violência:  

 

  I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao 
adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause 
sofrimento físico;  

  II - violência psicológica: a) 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; b) o ato de alienação parental, assim entendido 
como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, 
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promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por quem os 
tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de 
genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculo com este; c) qualquer conduta que exponha a criança ou o 
adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua 
família ou de sua rede de apoio, independentemente do ambiente em que 
cometido, particularmente quando isto a torna testemunha;  

  III - violência sexual, entendida como 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, que compreenda: a) abuso sexual, entendido 
como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins 
sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo 
presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de 
terceiros; b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança 
ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou 
qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob 
patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por 
meio eletrônico; c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o 
transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento da criança ou do 
adolescente, dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com o fim 
de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou outra forma de 
coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de 
situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os 
casos previstos na legislação;  

  IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública 
ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. (BRASIL, 2017) 

 

O Conjunto CFESS/CRESS vem traçando articulações com os 

sujeitos políticos, participação em eventos e atuação na esfera judicial, buscando 

novas possibilidades de defesa da autonomia do profissional de Serviço Social. 

Entretanto, se mantém contrários a participação do assistente social nesta 

inquirição. 

Diante do posicionamento exposto acima, as entrevistadas avaliam o 

posicionamento do CFESS/CRESS. Das quatro entrevistadas nesta pesquisa, três 

ratificam que o Conjunto deveria traçar estratégias com o que está posto, ou seja, os 

assistentes sociais que atuam no TJPR estão executando o DE, pois não existe uma 

prerrogativa que proiba a atuação destes profissionais e os mesmos não possuem 

respaldo para recusar a atuação nesta metodologia. Embora haja iniciativa do 

Conjunto CFESS/CRESS em articular as discussões com a base profissional, as 

assistentes sociais entrevistadas sentem ausência de diálogo, uma vez que executar 

a metodologia de DE esta presente nas demandas de trabalho das mesmas.  

 

[...] Olha eu concordo em muitas partes com a avaliação do CFESS, 
contudo eu acho que o CFESS poderia pensar hoje numa perspectiva um 
pouco diferenciada, no sentido de que forma o Serviço Social pode 
contribuir com o que está posto. (Assistente social 1) 
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[...] Assim, excelente, no entanto eu fico com um pouco de receio com 
posicionamentos bem extremistas assim, sabe? No sentido de que é um 
instrumento que visa a criminalização, a responsabilização e ponto, em 
detrimento da condição da criança [...] eu acho que tem coisas que a gente 
pode aproveitar de ambos os lados da reflexão e tentar chegar num ponto 
de maior equilíbrio, sabe? (Assistente social 2) 
 [..] Acho que o CFESS ele vem instrumentalizar a prática profissional, 
uniformizar a atuação, acho isso importantíssimo, porém na prática os 
profissionais estão fazendo, por exigência da Lei, por exigência da sua 
competência profissional que é atuação da equipe técnica, assistente social 
e psicólogo no Judiciário. [...] eu penso que talvez fosse importante os 
conselhos aproximarem essa discussão dos profissionais ou mesmo abrir 
essa discussão com a Lei, para ver o que está acontecendo na prática, que 
na prática está acontecendo. (Assistente social 4). 

 

Destaca-se o posicionamento da assistente social 3, que 

compreende que o posicionamento contrário do CFESS/CRESS em relação ao DE 

fortaleceu a categoria, agindo corretamente no sentido de que inquirir crianças e 

adolescentes não está na esfera de competência e atribuição do assistente social.  

 

[...] Eu concordo com esse posicionamento, acho que veio fortalecer a 
categoria, e o CFESS se posiciona contra a revitimização. Eu achei ótimo 
que o Conselho Federal, porque isso já uma discussão que vem de anos, 
[...] mas eu acho assim que o CFESS agiu corretamente em nosso favor. 
(Assistente social 3) 

 

Sobre a atuação no procedimento de DE, as entrevistadas trazem 

em seus relatos os principais desafios ao trabalhar nesta técnica, sendo: que o 

judiciário chegue a um patamar em que o DE seja a última alternativa para inquirição 

de crianças e adolescentes; a preparação do/a depoente para o momento do DE; e 

a capacitação e conhecimento para executar tal procedimento. 

 [...] Outro desafio próprio é que a gente chegue em um patamar em que a 
realização do depoimento seja de fato a última possibilidade, que só 
aconteça realmente em uma perspectiva de garantia de direito da criança. 
(Assistente social 1) 
[...] Acho que é mais a questão metodológica, de saber conforme a faixa 
etária o que a criança pode oferecer naquele momento, o tipo de perguntas 
que você vai fazer e o tipo de condição que ela tem de responder cada 
um. (Assistente social 2) 
[...] Eu acho que é a capacitação, que esse é um desafio de capacitar, 
discutir, ampliar, ver técnicas, existe muitas técnicas para isso né, existe 
alguns protocolos [...] Penso que nós aqui ainda não temos, acho que se 
está na Lei e tem que ser feito, então acho que o mínimo que tem que 
acontecer, tem que ter capacitação, para que seja feito um trabalho de 
qualidade, não pelo achismo. (Assistente social 4) 

 

A assistente social 3, destaca em seu relato que o desafio em atuar 

no DE são as questões psicológicas que envolvem o abuso sexual, explicitando que 
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o assistente social possui capacidade de avaliar apenas o histórico da família e não 

questões psicológicas.  

[..] Eu particularmente acho muito difícil, porque a questão do abuso sexual 
envolve muitos elementos psicológicos, mais que sociais, psicológicos, até 
doenças mesmo. O que a gente teria capacidade para avaliar o histórico 
familiar, o contexto familiar, mas acho que transcende isso. (Assistente 
social 3) 

 

As profissionais entrevistadas levantaram alguns pontos importantes 

para a discussão do DE, considerando que houve mudança no modelo tradicional de 

inquirição de crianças e adolescentes no sistema judiciário, no qual a assistente 

social 1 considera um avanço, no sentido de garantir a proteção desses sujeitos, 

culminado com o relato da profissional 3 que expressa a importância que o DE 

trouxe para debater a proteção desta população, voltando-se o olhar específico para 

este público.  

[...] eu consegui testemunhar uma evolução na forma tanto de se realizar o 
Depoimento Especial em si como na forma como os próprios operadores do 
direito entendem tanto o depoimento quanto a posição profissional da 
equipe técnica, então hoje estamos em um momento muito melhor do que a 
gente estava a oito anos atrás, eu acho que a gente vai conseguir avançar 
cada vez mais, em termo de valorização do saber técnico, em termo de 
proteção da criança, de desmistificação do depoimento. (Assistente social 1) 
[...] a partir do momento que começou a falar desde depoimento sem dano, 
a atenção voltou para criança, pelo princípio do melhor interesse da criança, 
pela proteção da criança, então acho importante todo esse empenho de 
vários profissionais, não em simplesmente cumprir a lei, mas assim priorizar 
a criança, entender a criança em seu universo, em sua fase de 
desenvolvimento. (Assistente social 3) 
 

 Outrossim, a entrevistada 2 se refere a ausência de diálogo entre o 

serviço social e as demais áreas do conhecimento, a publicização do conhecimento 

para que possam se articular e trazer contribuições quanto a atuação do assistente 

social no judiciário.  

 
[...] Então eu acho complicado, acho que a gente tem que parar sabe e 
correr atrás, independente se é adequado ou não fazer a gente tem que 
estar na discussão, sabe? Pelo potencial que a gente tem, crítico de 
análise, acho que está faltando se articular mais e trazer as contribuições, 
fazer parte da mesa de discussões, acho que a gente fica com tanto medo e 
só que daí a gente fica fraco e não adianta nada, tomam decisão por 
nós. (Assistente social 2) 

 

Neste sentido, a entrevistada ainda explicita em sua fala a 

importância do diálogo com os profissionais de outras áreas que compõem o quadro 
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empregatício do Judiciário, no sentido de estabelecer e compreender os limites de 

cada profissão, bem como o profissional de serviço social ter conhecimento e 

domínio de seu trabalho e das novas demandas impostas ao profissional, alinhado 

ao projeto ético-político.  

 

[...] A gente tem que ter um domínio do que está acontecendo, até porque a 
gente está tratando de lei e de imposições de juízes e a gente precisa saber 
dialogar com eles, defender quais são os limites das nossas profissões. 
(Assistente social 2) 

 

Identificamos que embora haja um posicionamento do Conjunto 

CFESS/CRESS recomendando que o assistente social não deve atuar no DE, 

considerando que não está dentro das atribuições do assistente social, pois a 

inquirição é função do magistrado, configurando como procedimento juridico, 

baseado na elucidação de provar a verdade, afim de instruir processos judiciais, os 

profissionais são convocados a participar desta inquirição. Assim, nota-se um 

distanciamento do Conjunto CFESS/CRESS com a categoria base.  

Constata-se também um distanciamento dos próprios membros do 

judiciário em relação a participação das assistentes sociais na inquirição de crianças 

e adolescentes pela via do DE. Destacamos o evento do CRESS/PR- III Seminário 

Estadual- O trabalho da/o assistente social no sociojuridico, especificamente na 

mesa Depoimento Especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência8 (Lei 13.431/2017), ocorrido em março de 2019, no qual uma profissional 

servidora do Tribunal de Justiça do Paraná ressalta em sua fala que os assistentes 

sociais do Estado do Paraná não participam da inquirição de crianças e 

adolescentes pela via do DE e que este é um assunto encerrado para o refererido 

Tribunal:  

Com a nota técnica que surgiu a partir do 38º Encontro e 46ª Encontro 
Nacional foi o que a gente colocou como definitivamente paralisar as ações 
do assistente social no depoimento especial. Então, hoje não temos 
nenhum assistente social dentro do Tribunal de Justiça do Paraná 
trabalhando no depoimento especial. Não temos uma discussão no tribunal 
em relação ao serviço social pois não existe atuação.  

 

A entrevistada 2 expõe em seu relato que apesar da fala desta 

profissional neste evento, consultou-a formalmente e recebeu resposta no sentido de 

                                                 
8 O acesso a este conteúdo está disponibilizado na página oficial da rede social Facebook do CRESS/PR < 

https://www.facebook.com/cresspr/videos/1194832254008458/> 

https://www.facebook.com/cresspr/videos/1194832254008458/
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que o serviço social ao se negar em realizar a inquirição de crianças e adolescentes, 

estava perdendo espaço para profissionais da área de pedagogia.  

 
[...] No evento ela falou que os assistentes sociais do Paraná não estão 
fazendo, depois a gente consultou formalmente e aí ela já não quis 
responder dessa forma, nesse sentido que a gente estava perdendo espaço 
para a pedagogia e tal. (Assistente social 2) 

 
Embora haja a discussão sobre o DE, desde 2003, em diversas 

Comarcas do Brasil, além da aprovação da Lei nº 13.431/2017 e do provimento nº 

287 que estabelece o DE no Estado do Paraná, aferimos que especificamente na 

Comarca de Londrina essa metodologia não está consolidada, sendo caracterizada 

pelas diferentes concepções que os profissionais, o conselho da categoria e a 

instituição judiciária possuem.  

Os posicionamentos das entrevistadas estão alinhados ao parecer 

do CFESS/CRESS sobre a atuação dos assistentes sociais neste procedimento. 

Através desta pesquisa foi possível constatar que as entrevistadas possuem vasto 

conhecimento quanto as discussões e debates que cercam o DE, contudo sentem 

ausência de capacitação adequada (que deveria ser ofertada pelo Tribunal de 

Justiça) para executar esta técnica.  Assim, algumas assistentes sociais 

entrevistadas acreditam que o CFESS/CRESS precisa adotar medidas coerentes às 

práticas de trabalho, discutindo e normatizando estratégias baseadas no cotidiano 

profissional. 

Embora haja divergências entre os discursos do CFESS/CRESS e 

do Campo Judiciário, verificamos a existência de convergências entre ambos, 

mesmo em perspectivas diferentes, tendo como fundamento o princípio da proteção 

integral da Criança e do Adolescente. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho teve como objetivo principal fazer uma reflexão quanto 

a compreensão das assistentes sociais do TJPR-Comarca de Londrina sobre o 

Depoimento Especial.   

A atuação do assistente social no Poder Judiciário tem início na 

década de 1940, no qual estes profissionais atuavam nos Juizados de Menores, 

averiguando as situações em que “menores delinquentes” estavam inseridos e 

informando tal conhecimento ao juiz responsável.  

Posteriormente os assistentes sociais foram chamados a atuar no 

Comissariado de Menores, a fim de assessorar o juiz na tomada de decisões, 

através da elaboração de estudo, perícia e pareceres. Considera-se que desde os 

primórdios os assistentes sociais são chamados a atuar nas demandas da Justiça da 

Infância e Juventude e Justiça de Família e recentemente incorporou a atuação 

deste profissional nas Varas de Violência Doméstica.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, na qual em seu 

artigo 227 decorreu o Estatuto da Criança e do Adolescente, novas concepções 

foram agregadas à este público, ampliando a atuação do assistente social no 

Judiciário, no intuito de garantir direitos e proteção a esta população.  

Assim, novas requisições foram impostas aos assistentes sociais no 

âmbito judiciário, sendo o Depoimento Especial uma delas. O Depoimento Especial 

é uma técnica de inquirição judicial de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violências. Tal técnica teve início a partir da década de 1980 nos 

países Canadá, Israel e Estados Unidos. Em 2003, o Juiz Daltoé, implementou um 

projeto piloto na Comarca de Porto Alegre, baseado nas experiências internacionais, 

denominado inicialmente como Depoimento Sem Dano. Em 2017 a Lei nº 13.431 foi 

aprovada em âmbito nacional, mudando a forma de atendimento à crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de violências.  

Apontamos que as assistentes sociais entrevistadas compreendem o 

DE como um procedimento positivo que trouxe inovação para o sistema de justiça 

brasileiro, no sentido de proteção à criança e ao adolescente, entretanto, esta 

técnica é passível de questionamentos, especificamente no que tange a 

revitimização deste público ao relembrar o fato e redimensionar os acontecimentos.  
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Constatou-se que há divergências entre o posicionamento do 

CFESS e Poder Judiciário quanto ao DE, pois o CFESS considera que não é 

atribuição do assistente social participar de inquirição de crianças e adolescentes, 

pois é uma atribuição do juiz, realizar interrogatórios, objetivando a verdade. Além de 

não ser competência do assistente social, o CFESS/CRESS ressalta que este 

procedimento é invasivo no sentido de não conferir proteção a este público, bem 

como os assistentes sociais não possuírem qualificação para realizar tal inquirição. 

Em contrapartida, o Tribunal de Justiça entende que o DE é uma 

técnica válida para garantir a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violências. Através do Protocolo 287/2019 o TJPR normatiza o 

Depoimento Especial e tece recomendações, tal documento não específica qual 

profissional deve atuar no DE, apenas que o profissional deve apresentar 

certificação de capacitação.  

Foi possível identificar que as assistentes sociais entrevistadas 

tiveram uma capacitação parcial oferecida pela modalidade EAD através do Tribunal 

de Justiça do Paraná, sendo que apenas uma delas recebeu capacitação presencial 

em parceria com o CNJ e a Childhood Brasil. Três das quatro assistentes sociais 

que participaram da pesquisa, não se sentem capacitadas para atuar no DE, 

considerando que o curso de capacitação foi superficial, mas mesmo assim já 

atuaram ou sabem que a qualquer momento podem ser requisitadas a realizar.  

A demanda de trabalho considerada por elas como excessiva foi um 

fator atribuído ao fato de não conseguirem concluir a formação ofertada.  

Entende-se que embora haja recomendações de que o Tribunal de 

Justiça deva capacitar seus servidores para atuar junto ao DE e ao proporcionar na 

modalidade EAD, com carga horária específica para receber certificação, a 

instituição desconhece a realidade vivenciada pelos servidores, em que possuem 

excessiva demanda de trabalho com déficit de servidores. 

É notório que houve uma parcial participação das entrevistadas no 

processo de implantação do DE no Judiciário do Paraná, esta requisição foi imposta 

de forma hierárquica. Assim colabora a autora Luiz (2018) 

    Identifica-se que essa metodologia do Depoimento Especial deveria ter sido 
amplamente discutida e refletida antes de sua implantação em diversos 
locais do país [...] o Sistema de Justiça continua com a proposta, não 
valorizando os debates promovidos pela categoria profissional e pelas 
entidades representativas no decorrer de todos esses anos. (LUIZ, 2018, p. 
7) 
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Ressalta-se o desejo de um diálogo das profissionais que exercem 

atividades no judiciário com o Conjunto CFESS/CRESS, de forma em que o 

Depoimento Especial está posto nas demandas destas profissionais e o mesmo tem 

que ser realizado. Assim, entendemos que a relação entre Tribunal de Justiça, 

Conselho Federal de Serviço Social e categoria profissional possuem uma relação 

de divergências as quais precisam ser discutidas. Este distanciamento de 

posicionamento entre a organização da categoria e o órgão empregador tem 

deixado as profissionais receosas e sem amparo.   

Quanto aos objetivos desta pesquisa, identificou-se que as 

assistentes sociais entrevistadas se apresentam comprometidas e atentas as 

discussão, debates e polêmicas que cercam o DE, assim como não possuem 

posicionamentos maniqueístas quanto a esta metodologia.  

Foi possível verificar que há divergências entre o CFESS e Poder 

Judiciário quando à atuação do Assistente Social na execução do DE, pois o 

Tribunal de Justiça do Paraná não específica qual profissional deve participar da 

inquirição de crianças e adolescente. Há apenas a exigência de capacitação do 

profissional, mas como a equipe do juízo é composta majoritariamente por 

assistentes sociais e psicólogos, esta atribuição tem recaído de maneira direta sobre 

estes profissionais. Por sua vez, o CFESS se posiciona contrário à participação do 

assistente social no DE, considerando que este procedimento não compõe as 

atribuições e competências desse profissional.  

Contudo, o CFESS e Tribunal de Justiça discursam em 

convergência quanto à proteção da criança e do adolescente, mesmo que em 

perspectivas diferentes, bem como às questões que envolvem a revitimização 

destes sujeitos, sendo que o primeiro acredita que a inquirição pode revitimizar o/a 

depoente e o segundo considera que o DE evita a revitimização.  

Por fim, vale destacar que este trabalho teve o objetivo de refletir a 

compreensão das assistentes sociais sobre o DE, assim como as discussões e 

debates que o cercam.  
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APÊNDICE A 

Roteiro das Entrevistas semiestruturadas 

 

1. Qual a sua compreensão sobre o depoimento especial? 

2. Você recebeu capacitação para atuar junto ao Depoimento Especial? Se sim, 

como foi realizada?  

3. Você já executou o Depoimento Especial? Se sim, quantas vezes? 

4. Na sua percepção, a metodologia de Depoimento Especial viola algum direito 

do/da depoente? Se sim, qual? 

5. Como você avalia o posicionamento do CFESS com relação ao depoimento 

especial?  

6. Na sua compreensão colher o depoimento especial esta na esfera de 

competência do Assistente Social? 

7. Na sua percepção, existe outra técnica que substitua o Depoimento Especial, 

trazendo o mesmo resultado?  

8. Quais os principais desafios em atuar com a metodologia de Depoimento 

Especial? 

9. Tem algo que gostaria de pontuar com relação ao Depoimento Especial? 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
“A COMPREENSÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DA 

COMARCA DE LONDRINA SOBRE O DEPOIMENTO ESPECIAL” 
 

Prezada Senhora: 

 

Gostaríamos de convidá-la para participar da pesquisa “A compreensão das 

assistentes sociais do Poder Judiciário da Comarca de Londrina sobre o 

Depoimento Especial”, a ser realizada no Curso de Graduação em Serviço Social 

da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo da pesquisa é como as 

Assistentes Sociais do TJPR da Comarca de Londrina/PR compreendem o 

Depoimento Especial. Sua participação é muito importante e ela consiste na 

concessão de uma entrevista, a qual será gravada e posteriormente transcrita. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-

se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas 

com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade. A gravação da entrevista será destruída após a transcrição.  

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerada por sua 

participação.  

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação. 

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos 

contatar: Maria Gabriela Pereira da Silva - E-mail: 

gabrielapereira2298@hotmail.com. 

 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue a você. 

 

      Londrina, ___ de ________de 2019. 
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       Maria Gabriela Pereira da Silva 

       RG:                         

 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________, tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


