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PROJETO DE LEI Nº  208/2011 

 

Dispõe sobre novo procedimento de oitiva de crianças e adolescentes, testemunhas ou vítimas, 

nos casos que envolvam violência ou abuso sexual. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o procedimento de Depoimento 

Sem Dano – DSD, para oitiva de crianças e adolescentes, testemunhas ou vítimas, nos feitos que 

envolvam violência ou abuso sexual. 

 

§ 1º – Para os efeitos desta Lei, aplica-se o disposto no art. 2º do Estatuto da Criança e 

Adolescente - ECA. 

 

§ 2º - O procedimento de Depoimento Sem Dano – DSD poderá ser adotado em feitos de outra 

natureza, desde que seja verificado que a presença da criança ou do adolescente na sala de 

audiências possa prejudicar o depoimento ou constituir fator de constrangimento em face de sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

 

Art. 2º - O procedimento de Depoimento Sem Dano – DSD tem por objetivo: 

I – proteger a integridade física e psíquica da criança ou do adolescente, quando ouvida em juízo, 

conforme determina o artigo 4° do ECA; 

II – evitar a perda de memória dos fatos em razão da demora do processo; 

 

III – redução do dano durante a produção de provas em processos judiciais nos quais o menor 

deve ser ouvido, permitindo que a criança ou adolescente fique livre das pressões ou 

constrangimentos decorrentes da audiência tradicional; 

IV – maior qualidade no depoimento colhido, chegando-se sempre, à verdade real dos fatos;  
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V – evitar a revitimização da criança ou do adolescente, com sucessivas inquirições sobre o 

mesmo fato; 

VI- melhor tutela do direito material que, por envolver interesse no futuro do menor, é 

indisponível; 

Art. 3º - O procedimento de Depoimento Sem Dano – DSD será realizado da seguinte maneira: 

 

I – a oitiva será feita em local próprio, diverso da sala de audiências, especialmente projetado 

para este fim e adequado à idade e às finalidades previstas nesta lei; 

 

II – a criança ou o adolescente será assistido, durante o depoimento, por profissional 

devidamente designado pela autoridade judiciária, vedada a permanência de outras pessoas no 

local; 

 

III – respeitadas as regras processuais, as perguntas e reperguntas feitas na sala de audiência 

serão repassadas ao profissional que assistir a criança ou o adolescente; 

 

IV – o juiz, o membro do Ministério Público e os advogados das partes participarão da inquirição 

através de equipamento de áudio e vídeo, ou de qualquer outro meio técnico disponível; 

 

V – o depoimento será registrado por meio eletrônico ou magnético, cuja degravação e mídia 

passarão a fazer parte integrante do processo. 

 

Parágrafo único – Caberá ao Tribunal ao qual esteja o juízo vinculado a designação do local 

próprio e a capacitação dos profissionais para o procedimento de Depoimento Sem Dano – DSD. 

 

Art. 4º - São profissionais habilitados para a assistência na oitiva do menor: 

I- Psicólogos; 

II- Assistentes Sociais; 

III- Terapeutas Ocupacionais; 

IV- Psíco-pedadogos; 
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Parágrafo único: Os profissionais habilitados elencados no art. 4º desta lei, deverão apresentar 

preferencialmente, especialização relacionados a vítimas de abuso sexual. 

 

Artigo 5º- As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão a conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

 

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor a contar de sua publicação. 

 

Sala de Sessões, 22 de maio de 2012 

 

 

 

 

 

Luciano Rezende 

Deputado Estadual- PPS 

Membro Efetivo da Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social 
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JUSTIFICATIVA 

 

Os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mostram que 80% das agressões 

físicas contra crianças e adolescentes foram causadas  por parentes próximos. Ainda de acordo 

com o UNICEF, de hora em hora morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos 

próprios pais. As estatísticas internacionais apontam que 70% das agressões são provenientes dos 

pais biológicos. O cônjuge que agride mais os filhos é a mãe. Já o pai, por conta de ter maior 

força física, é o que causa lesões mais graves nos filhos quando os pune corporalmente. 

 

De acordo com estatísticas da violência sexual infantil, tem-se que o Espírito Santo ocupa o 10º 

lugar no ranking de denúncias de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. 

 

Com esses números, fica evidente a necessidade de medidas que façam as crianças e adolescentes 

vítimas desse abuso sofrerem o menos possível com o processo de responsabilização de seus 

agressores, sendo necessário o depoimento da vítima em juízo para a decisão da causa, por trata-

se da única prova possível de ser produzida nos autos, haja vista que nesses casos geralmente não 

há provas testemunhais. 

 

Ressalta-se ainda, que obrigar uma criança ou adolescente vítima de violência sexual a contar, 

várias vezes, a diversas pessoas desconhecidas, sobre o que aconteceu com ela pode ser tão 

traumatizante quanto o ato em si.  

 

Assim, o presente projeto visa uma nova forma para que as crianças e adolescentes sejam ouvidas 

nos feitos que envolvam violência ou abuso sexual, sendo o trabalho conduzido por profissional 

qualificado, em sala separada e própria, conectada à sala de audiências por áudio e vídeo, 

permitindo simultaneamente, que os operadores do direito interajam com o profissional 

responsável e com a criança. Após a conclusão do depoimento, os registros ficam gravados em 

DVD e são anexados ao processo. 

 

Nesse sentido, o depoimento ocorre de maneira tranqüila, em ambiente mais receptivo e 

acolhedor com a intervenção de profissional previamente capacitado, permitindo que a criança 

não sinta vergonha de relatar o ocorrido e evitando que sejam produzidos maiores danos  
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psíquicos nas crianças ou adolescentes agredidos, havendo por conseqüência, maior 

responsabilização dos agressores. 

 

Esse novo procedimento de oitiva dos menores começou a ser implantado em 2003 no Rio 

Grande do Sul, pelo magistrado José Antonio Daltoé Cezar, da 2ª Vara da Infância e da 

Juventude de Porto Alegre – RS, com muito sucesso, pois melhora a qualidade da prova obtida, 

garante a efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de proteger os 

direitos das crianças e adolescentes. 

 

Cumpre destacar que o “Depoimento sem dano” tem por finalidade a redução do dano durante a 

produção de provas em processos, sejam eles de natureza criminal ou civil, nos quais a 

criança/adolescente é vítima ou testemunha, promovendo a proteção psicológica da criança, 

evitando seu contato com o acusado e a repetição dos interrogatórios. 

 

Esse procedimento visa evitar um grave problema, o encontro da criança/adolescente com o réu, 

ainda que rapidamente, nos corredores dos foros, prédios que em regra nunca foram projetados 

para evitar tais ocorrências. Não são raras as constatações de que quando isso acontece, crianças e 

adolescentes ficam psicologicamente traumatizados, e os depoimentos assim realizados, colhidos, 

tornam-se dúbios e inconsistentes. 

 

No Estado do Espírito Santo, em março de 2008, a juíza Gladys Henriques Pinheiro, titular do 1° 

Juizado da Infância e da Juventude de Serra/ES implantou como projeto modelo esse 

procedimento, sendo o único Juizado do Estado a utilizar esse método em suas audiências. 

 

A juíza afirma que o papel da assistente social e da psicóloga durante a audiência é essencial para 

facilitar o depoimento da criança, ajudando-a a ficar mais à vontade para falar sobre assuntos 

constrangedores, de forma zelosa e com acolhimento, seguindo metodologia especialmente 

elaborada para esse tipo de depoimento, já que serão feitas, como dito, por um profissional da 

área da psicologia ou assistência social.  

 

Também, cabe destacar a necessidade fundamental da capacitação de todos profissionais 

envolvidos, juízes, promotores, advogados, assistentes sociais e psicológicos, tendo em vista as  

características particulares destes depoimentos, de modo a ouvir a criança numa tentativa de obter 
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relato que possa ser validado como prova, melhorando a qualidade da prova como também na 

proteção da vítima e restauração de sua dignidade. 

 

Cumpre registrar, que a competência do Estado para legislar sobre matéria processual e de 

proteção à infância e juventude é concorrente, conforme dispõe o artigo 24, XI e XV da 

Constituição Federal.  

 

Ademais, não existe ainda legislação federal sancionada referente a essa matéria, o que legitima o 

Estado legislar sobre o assunto, nos termos do artigo 24,§ 3º, da Constituição Federal. 

 

Ressalta-se ainda, que é dever da família, da sociedade e do Poder Público assegurar á criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, conforme art. 199 da Constituição Estadual. 

 

Ante o exposto, requeiro o apoio dos ilustres pares para aprovação da presente proposição,  

 

 

 

 

Luciano Rezende 

Deputado Estadual- PPS 

Membro Efetivo da Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social 

 


