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   I. INTRODUÇÃO 
A Constituição Federal de 1988 adotou a 

doutrina de proteção integral à criança, passando 
esta a ser vista como verdadeiro sujeito de 
direitos. Em um cenário de crescentes denúncias 
de abuso sexual infantil, intensificam-se os 
questionamentos acerca da validade das 
informações prestadas por estas vítimas em juízo. 
Isso porque, embora a palavra do ofendido 
assuma especial relevância nos crimes contra os 
costumes (haja vista que, não raro, representa a 
única prova disponível), há grande dificuldade 
para distinguir acusações falsas de verdadeiras 
em delitos sexuais contra crianças. A explicação 
reside no fato de serem as crianças mais 
suscetíveis ao fenômeno que se denominou 
chamar surgimento de falsas memórias. 

!
II. OBJETIVO 
Desenvolver abordagens que permitam garantir 

a efetiva preservação da vítima e resguardar a 
confiabilidade da prova oral produzida, 
possivelmente a única ferramenta disponível a 
garantir a condenação do perpetrador do abuso, 
sem que com isso se instale panorama de 
insegurança jurídica. 

V. CONCLUSÕES PARCIAIS  
A análise da questão aponta ser necessário ir 

além do disposto na Recomendação nº 33 da 
Corte Nacional de Justiça acerca do depoimento 
especial. Em que pese a demonstrada eficácia 
das técnicas de entrevista cognitiva, a regra é que 
a criança já tenha relatado sua história inúmeras 
outras vezes ao chegar em juízo. Contudo, a 
ausência de gravações de áudio e vídeo das 
p r i m e i r a s i n q u i r i ç õ e s , c o m o a q u e 
frequentemente se dá em sede policial, torna 
impossível determinar a exatidão das declarações 
subsequentes. Destarte, há fortes argumentos no 
sentido de que a produção antecipada de provas 
deveria ser a regra nestes tipos de delito, 
configurando a resposta jurídica mais apta a 
garantir a máxima qualidade da prova produzida 
e, ao mesmo tempo, evitar a revitimização. 
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III. METODOLOGIA 
O método utilizado é o dedutivo, consistindo a 

técnica de pesquisa em documental e 
bibl iográfica. Nesse sent ido, real izado 
levantamento da bibliografia nacional e 
estrangeira sobre o tema, assim como breve 
análise jurisprudencial. Buscou-se valorizar uma 
abordagem transdisciplinar, dada a necessidade 
de aliar conhecimentos de Direito Penal e 

Processual Penal a construções teóricas atinentes 
ao ramo da Psicologia do Testemunho.
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