


A Childhood Brasil (www.childhood.org.br)

A Childhood Brasil é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) brasileira e faz

parte da World Childhood Foundation (Childhood), instituição internacional criada em 1999 por Sua

Majestade Rainha Silvia da Suécia, para proteger a infância e garantir que as crianças sejam crianças.

promover e defender os direitos 

das crianças e dos adolescentes, 

com foco na questão da violência 

sexual, desenvolvendo e 

apoiando programas que visem 

preservar sua integridade física, 

psicológica e moral.

ser reconhecida pela relevância, 

mérito e impacto das suas ações, 

bem como pela luta em favor da 

população infantojuvenil violada 

e ameaçada em sua dignidade e 

integridade.

Ética, transparência e integridade

Cidadania

Responsabilidade social

Qualidade e compromisso com 

resultados

Multiplicação de conhecimento e 

experiência

Compromisso com a comunidade



A Childhood Brasil (www.childhood.org.br)

Estratégia: atuação nacional com uma estratégia de trabalho ancorada na articulação
dos três setores da sociedade e no fortalecimento/ampliação de políticas públicas e
privadas, a favor da proteção da infância.

Setor Privado Sociedade CivilSetor público



Por que existimos?

Cerca de 527 mil 
pessoas são 

estupradas no Brasil 

a cada ano. 

Crianças e 
adolescentes 

representam mais de 

70% das vítimas.

Calcula-se que 

menos de 10% dos 

casos sejam 
notificados às 
autoridades.

A violência sexual 
contra crianças 
atinge mais as 

meninas. Denúncias 
com vítimas do sexo 

feminino 
representam entre 

71,8% e 83,5%.

A cada hora, pelo 

menos 4 crianças ou 

adolescentes é 
vítima de violência 

sexual no Brasil.

A cada 10 crianças e 

adolescentes 1 será 

sexualmente 
abusada antes de 

completar 18 
anos.

*Fonte: IPEA, 2014.

*Fonte: Pesquisa Nacional de

Vitimização (2013), SENASP,

Datafolha e Crespi

*Fonte: Disque 100 e

Sistema VIVA/SUS

*Fonte: Disque 100

*Fonte: ONG Darkness to Light



Modelo de atuação
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18 anos em números

Mais de 

investidos em 

projetos próprios

e apoiados.

Apoio a 

iniciativas por

meio de 

organizações e 

realização de 

programas e 

projetos

próprios.

Lançamento de 

pesquisas

e publicações

temáticas em

parceria com 

órgãos

governamentais e 

outras instituições

Mais de 

de pessoas

acessaram o 

conteúdo técnico

da organização.

Mais de 

salas de 

Depoimento

Especial 

operando no 

Brasil.

Mais de 

empresas

influenciadas a 

enfrentar a 

violência sexual 

de crianças e 

adolescentes.



Dinâmica



2008

Intercâmbio

I TREINAMENTO “Desafios na 

escuta de C e A em ambiente 

forenses

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

“Culturas e Práticas Não 

Revitimizantes para a Tomada do 

Depoimento Especial 8 delegações 

Estrangeiras

RECOMENDAÇÃO  33/10

Pesquisa O Depoimento Especial de Crianças e 

Adolescentes e o Sistema de Justiça 

Brasileiro, em parceria com o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Primeiro 

evento conjunto realizado com parceria 

dos Conselhos do Sistema de Justiça: 

CNJ, CNMP e CONDEGE’

2009 2010

LINHA DO TEMPO – DEPOIMENTO ESPECIAL



10

“I ENCONTRO NACIONAL das Experiências de 

Depoimento C e A no Judiciário”

1ª Pesquisa “Cartografia Nacional 

das Experiências de Tomada de 

Depoimento Especial de C e A em 

Processos Judiciais”

SEMINÁRIO “Distinções e 

Complementariedades entre o 

Papel da Autoridade Judiciária e 

das Equipes MultidiscIplinares”

agosto 2012, Recife

Termo de parceria entre o CNJ e 

Childhood Brasil. Brasília, outubro.

Termo de Cooperação Técnica com TJSP 24 

novas salas  em SP

I Capacitação à Distância em 

Direitos da Infância e Depoimento 

Especial, 

3  Capac. presenciais em Entrevista 

Forense

Grupo de Trabalho Proteção das C e 

A Vitimas de Violência Sexual 

(Portaria 127/2014)

SEMINÁRIO “Distinções e 

Complementariedades entre o 

Papel da Autoridade Judiciária e 

das Equipes Multidiscplinares”

2011 2012 2013

LINHA DO TEMPO – DEPOIMENTO ESPECIAL



Seminário “A Escuta de C e A em 

situação de Violência Sexual: Diretrizes 

para consolidação de uma Política 

Pública do Estado Brasileiro e I 

Encontro de Centros Integrados de 

Atendimento.

Lançamento do Guia de Referência em 

Escuta Especial de Crianças e 

Adolescentes.
11

Reedição das Capacitações à distância em 

parceria com o CNJ e presencial em parceria do 

Centro Nacional de Defesa da Infância dos 

Estados Unidos /NCAC 

Testagem do Protocolo Brasileiro de Entrevista 

com Crianças em 3 Tribunais do Brasil (TJDFT, 

TJPE e TJRS

Rearticulação da Frente Parlamentar 

Mista de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente;

Elaboração do Projeto de Lei 3792/15

Parceria com Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados (ENFAM);

Livro “Culturas e práticas não 

revitimizantes – metodologias de 

tomada de depoimento especial de 

crianças e adolescentes vitimas e /ou 

testemunhas de violência sexual“.

SEMINÁRIO  Protocolo de Entrevista 

Forense : Juízes, Promotores e 

Defensores

Expansão da Escuta para a fase de 

investigação policial 

Termo de Cooperação SENASP.

II Encontro Nacional dos Centros 

Integrados / Modelo Brasília.

Gestão para aprovação do PL: material 

de divulgação, tramite no Congresso. 

Mapeadas 145 Salas, 25 Estados (S. 

Justiça).

2014 2015 2016

LINHA DO TEMPO – DEPOIMENTO ESPECIAL



12

Assinatura do Termo De Cooperação 

Childhood Brasil  e Conselho Nacional de 

Justiça

Instalação da Comissão Permanente da 

CÇA e Adolescentes, CNJ.

2017

LINHA DO TEMPO – DEPOIMENTO ESPECIAL



Assinatura do Termo De Cooperação Childhood Brasil e 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

EVENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



“A contribuição que o Brasil vem dando no debate sobre os procedimentos, ou 

sobre os processos e ferramentas da inquirição, é estratégico para o eixo da 

responsabilização, com proteção às pessoas vitimizadas pela violência sexual, para 

que cheguemos realmente a uma forma em que cada um possa adequar à sua 

realidade, com seu patamar de conhecimento desenvolvido, seu padrão de cultura 

civilizatória e, sobretudo, com a dignidade e os direitos que todas as crianças 

merecem no Brasil e no mundo.”

Por Neide Castanha

I Simpósio Internacional de Culturas e Práticas Não Revitimizantes de Tomada 
de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes em Processos Judiciais





Atualmente, crianças e adolescentes acabam 

repetindo inúmeras  vezes os relatos das 

violências que sofreram para diversas  

instituições, como escolas, conselhos tutelares, 

serviços de  saúde e de assistência social, sem 

contar os sistemas de Justiça e  de Segurança

Pública.

A Lei 13.431, sancionada pela Presidência da República  

no dia 4 de abril de 2017, busca proteger meninas e  

meninos em situações de violência, evitando que 

sofram  revitimização no curso do atendimento.



A Lei 13.431/17 significa o cumprimento, pelo 

Brasil,  de normas internacionais, como o artigo 

12, da  Convenção sobre os Direitos da Criança, 

na qual os  Estados-parte se comprometem com 

“a garantia da  escuta da criança e do 

adolescentes em assuntos

a elas/eles atinentes”, bem como as

Diretrizes  à Justiça em Matérias Envolvendo

Crianças

como Vítimas e Testemunhas, consolidadas

pela  Resolução 20/2005, do Conselho 

Econômico e  Social das Nações Unidas.



A legislação é resultado do esforço e do trabalho coletivo 

de uma série de  instituições de defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes, reunidas em um Grupo de 

Trabalho, coordenado pela Childhood  Brasil e o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com o apoio  

do Instituto dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

para construir a

proposição: Sistemas de Justiça e Segurança Pública, 

Sistema de Garantia de  Direitos, Frente Parlamentar Mista 

dos Direitos da Criança e do Adolescente  da Câmara dos 

Deputados, órgãos do Executivo federal e dos estados,  

especialistas em Direito e Justiça da Infância.



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

1

Caracteriza as modalidades de violência: física, psicológica e
sexual. Há um destaque importante: a depender da forma com
que são atendidas, as crianças e adolescentes acabam sofrendo
de violência institucional. É a chamada violência secundária,
quando há excesso de exposição e repetições desnecessárias.



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

Inova nos instrumentos de proteção, estabelecendo direitos
e garantias específicos, como a proteção contra sofrimentos
durante o curso das intervenções em casos de violência.

2



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

3

Distingue como escuta especializada aquela realizada pelos
órgãos da rede de proteção (saúde, educação, assistência
social) e como depoimento especial aquele realizado pela
Justiça. Com isso delimita as competências e atribuições de
cada órgão de atendimento.



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

4

Detalha os procedimentos de escuta especializada e de
depoimento especial, pautando-se pelas mais avançadas
metodologias existentes. Garante tanto a segurança e a
proteção das crianças e adolescentes como a apuração
transparente e livre de sugestionamentos em relação ao reú,
evitando, assim, o risco de levar um inocente para a prisão.



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

5

Determina que a criança e/ou adolescente permaneça em
um ambiente acolhedor, no qual um profissional
especializado vai conduzir o depoimento, que é gravado e
transmitido para uma sala ao lado. Nesta sala, juiz, promotor
e/ou defensor assistem e podem fazer perguntas, não
diretamente à criança e/ou adolescente, mas ao profissional,
que as fará seguindo os protocolos. O depoimento é gravado
e pode ser utilizado por outros atores do Sistema de Garantia
de Direitos, quando estritamente necessário.



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

6

Estabelece a produção antecipada de provas, de forma a
diminuir o número de vezes que meninas e meninos
precisam relatar o fato ocorrido. É obrigatória quando a
criança tiver até 7 anos e para todos os casos de violência
sexual. Já para outras formas de violência e outras faixas
etárias é previsto, mas não obrigatório.



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

7

Estabelece diretrizes para a integração das políticas de
atendimento, que poderá ser exigida inclusive judicialmente,
como forma de garantir direitos. É recomendado que essa
integração seja feita mediante a implementação de Centros
de Atendimento Integrado, como existem em diversos
países, mas com implantação ainda pequena no Brasil.

CENTRO INTEGRADO  
DE     ATENDIMENTO



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

8

Aprofunda as atribuições específicas, mas complementares,
entre os órgãos da saúde, assistência social e segurança
pública. Também reforça o importante papel de controle dos
conselhos tutelares. Nesse sentido, a lei busca não só coibir os
atos criminosos, mas também avaliar a capacidade de
proteção das famílias e o papel do Estado em apoiá-las.



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

9

Induz os estados a criarem órgãos especializados no
atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violências,
como delegacias e varas. As varas especializadas são,
inclusive, uma demanda ainda pouco implementada que
o Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas fez ao
Brasil, ainda em 2003.



As 10 principais contribuições da Lei 13.431/17  

para o enfrentamento das violências contra  
crianças e adolescência:

Reforça o status de segredo de justiça na tramitação dos
casos de violências contra crianças e adolescentes,
estabelecendo pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos e multa para quem violar o sigilo do depoimento
especial. 9



Esta Lei está vigente desde de 5 de abril  de 

2018. Com isso, as crianças e adolescentes

brasileiros já podem ser beneficiados se a 

União, os Estados e os Municípios

colocarem-na em prática imediatamente,  

concretizando o princípio da prioridade

absoluta,  constitucionalmente garantido a 

todas as  meninas e meninos.



1. Estados e municípios devem se articular para:

• Criar mecanismos de integração dos fluxos de atendimento às crianças e

adolescentes  vítimas de violências, sempre na modalidade de Centros 

Integrados de Atendimento.

• Estabelecer normas técnicas para a escuta especializada de crianças e
adolescentes.

• Capacitar os profissionais da rede de proteção em metodologias não 

revitimizantes de  atenção às crianças e adolescentes.

Algumas dicas de implementação da Lei 13.431/17



2. Sistema de Segurança Pública:

• Fazer gestão para criação das delegacias especializadas na investigação de suspeitas ou

ocorrên- cias de violências contra crianças e adolescentes.

• Criar ambientes amigáveis às crianças e adolescentes, que respeitem a sua condição 

peculiar de  pessoa em desenvolvimento.

• Estabelecer os procedimentos operacionais padrão para a tomada de depoimento 

especial de  crianças e adolescentes.

• Desenvolver ações continuadas de formação dos agentes policiais e equipes técnicas 

envolvidas  no atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violências.

Algumas dicas de implementação da Lei 13.431/17



3. Sistema de Justiça

• Tomar iniciativas legais e orçamentárias para criação das varas especializadas.

• Estabelecer os procedimentos para a tomada de depoimento especial de crianças e

adolescen- tes visando a produção de provas.

• Criar ambientes amigáveis para crianças e adolescentes que respeitem a sua 

condição peculiar  de pessoa em desenvolvimento.

• Desenvolver ações continuadas de formação das autoridades judiciais e equipes 

técnicas  envolvidas nos processos de investigação e judicialização de crimes

sexuais.

Algumas dicas de implementação da Lei 13.431/17



Uma entrevista forense de uma criança é um método de obtenção de informação 

sobre fatos de forma sensível ao desenvolvimento e legalmente sólida sobre 

alegações de abuso e exposição à violência.  Essa entrevista é conduzida por um 

profissional neutro e com treinamento intensivo que utiliza técnicas fundamentadas 

em pesquisa e prática como parte de um processo investigativo mais amplo.

(Newlin et.al., 2015).

PROTOCOLO DE ENTREVISTA FORENSE DO NATIONAL 
CHILDREN’S ADVOCACY CENTER (PROTOCOLO EF NCAC)



24/09/2013

Centros de Atendimento Integrado 

Implementando a Lei 13.431/2017 



Em resposta à necessidade de implantar serviço

de atendimento integral para evitar a revitimização

de Crianças e Adolescentes vitimas ou

testemunhas de violência, particularmente a 

sexual.

3

5

Centros Integrados



Decreto Presidencial 

Art. 9º Os órgãos, serviços, programas e equipamentos públicos 

dos sistema de justiça, segurança pública, assistência social, 

educação, saúde, direitos humanos, cultura , esporte e lazer 

trabalharão de forma integrada e coordenada, garantindo os 

cuidados necessários e a proteção das crianças, adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência.



Diretrizes para Integração da Políticas

Lei 13.431/2017

Art. 14. As poli ́ticas implementadas nos sistemas de justic ̧a, 

seguranc ̧a pu ́blica, assiste ̂ncia social, educac ̧a ̃o e sau ́de devera ̃o

adotar ac ̧o ̃es articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao 

acolhimento e ao atendimento integral a ̀s vi ́timas de viole ̂ncia. 



Diretrizes da Integração na Lei 13.431/2017

§ 1o As ações de que trata o caput observarão as seguintes diretrizes:

I - abrangência e integralidade, devendo comportar avaliação e atenção de todas as

necessidades da vítima decorrentes da ofensa sofrida;

II - capacitação interdisciplinar continuada, preferencialmente conjunta, dos

profissionais;

III - estabelecimento de mecanismos de informação, referência, contrarreferência e

monitoramento;

IV - planejamento coordenado do atendimento e do acompanhamento, respeitadas as

especificidades da vítima ou testemunha e de suas famílias;



Diretrizes da Integração na Lei 13.431/2017

Cont... Lei 13.431/2017

V - celeridade do atendimento, que deve ser realizado imediatamente - ou tão logo quanto

possível - após a revelação da violência;

VI - priorização do atendimento em razão da idade ou de eventual prejuízo ao

desenvolvimento psicossocial, garantida a intervenção preventiva;

VII - mínima intervenção dos profissionais envolvidos; e

VIII - monitoramento e avaliação periódica das políticas de atendimento.



Aspectos Essenciais para Integração 

dos fluxos

Definição de  um ente coordenador seja este um único órgão ou um colegiado 

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão instituir,

preferencialmente no âmbito dos Conselhos de direitos das crianças e adolescentes,

comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção social das crianças e

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência para articular, mobilizar, planejar,

acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, colaborando para definir fluxos de

atendimento, aprimorando sua integração. (M. Decreto).



Concentração do atendimento inicial de forma a reduzir as portas de entrada

aos serviços, Lei 13.431/2017.

Art. 16. O poder público poderá criar programas, serviços ou equipamentos que proporcionem

atenção e atendimento integral e interinstitucional às crianças e adolescentes vítimas ou

testemunhas de violência, compostos por equipes multidisciplinares especializadas.

Aspectos Essenciais para Integração 

dos fluxos



Art. 16. 

Parágrafo único. Os programas, serviços ou equipamentos públicos poderão contar

com delegacias especializadas, serviços de saúde, perícia médico-legal, serviços

socioassistenciais, varas especializadas, Ministério Público e Defensoria Pública,

entre outros possíveis de integração, e deverão estabelecer parcerias em caso de

indisponibilidade de serviços de atendimento.

Aspectos Essenciais para Integração 

dos fluxos



Minuta de Decreto Presidencial:

• 3º Cada rede municipal deve pactuar os fluxos de atendimento, devendo

dar especial atenção a necessidade de articulação, evitando a

superposição de tarefas, priorizando a cooperação, estabelecendo

mecanismos de compartilhamento das informações, definindo o papel de

cada instância/serviço, definindo um serviço ou profissional de referência

que supervisionará o fluxo;

Aspectos Essenciais para Integração 

dos fluxos



5º O atendimento inter-setorial poderá conter as seguintes dimensões:

• Acolhimento inicial;

• Comunicação ao Conselho Tutelar e Medidas de Proteção, caso necessário; 

• Notificação às unidades policiais: registro de Boletim de Ocorrência, IML;

• atendimento de saúde e de psicologia e socioassistencial nas redes de saúde e da rede de assistência
social (SUS e SUAS)

• acompanhamento da atenção à criança na rede de serviços;

• apoio e preparação da criança para o depoimento especial na fase judicial;

• Realização do Depoimento Especial em sede de antecipação de provas;

• Acompanhamento pós contato com o sistema de justiça.

Aspectos Essenciais para Integração 

dos fluxos



Ambiente não-revitimizante
Disponibilização de espaços físicos que

• Previnam o contato direto entre a criança ou adolescente vítima e o suposto autor da violência.

• Sejam acessíveis e adequados sua idade e nível de desenvolvimento físico-mental, adaptando-os para os casos em que

exista criança ou adolescentes com algum tipo de condição especial, como deficiências.

• Sejam ambientes reservados, silenciosos, com uma decoração especialmente desenhada para criança e adolescente, que

seja cômoda, atrativa mas simples para evitar distrações e que possuam sanitários disponíveis.

• de atendimento realizado por profissionais capacitados especificamente para a atenção de crianças e adolescentes vitimas

de violências .

• de disponibilização, na medida do possível, tecnologias assistivas ou ajuda técnica para crianças e adolescentes com

deficiências (serviço de interprete de Língua de Sinais, entre outras) e interpretes de línguas estrangeiras em regiões de alta

densidade migratória.

• da adoção de procedimentos-guias para escuta especializada e de protocolos de entrevista forense para a tomada do

depoimento especial.



Escuta Especializada

Minuta Decreto Art. 19. 

Procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da

educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos

humanos, com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima em suas

demandas, na perspectiva de superação das consequências da violação sofrida,

inclusive no âmbito familiar, devendo limitar-se ao estritamente necessário para o

cumprimento da finalidade de proteção social e provimento de cuidados.



Perante órgão da rede de proteção:
I – A criança ou adolescente deve ser informado em linguagem compatível com seu desenvolvimento acerca

dos procedimentos formais pelos quais terá que passar e sobre a existência de serviços específicos da rede

de proteção de acordo com as demandas de cada situação.

II - A busca de informações com as próprias crianças ou adolescentes deve se limitada aos assuntos

estritamente ao necessário para o cumprimento da finalidade do serviço de atendimento.

III – Deve-se priorizar a busca de informações com os profissionais envolvidos no atendimento, aos

familiares e acompanhantes da criança ou adolescente. Parágrafo único: Temas relacionados aos fatos de

violência ocorridos, colhidos a finalidade de proteção da criança e de produção de provas, são estritamente

objetos de depoimento especial, devendo partir devem ser evitados durante a fase de escuta especializada.

Escuta Especializada



III - A escuta será realizada por profissional capacitado.

IV - Os serviços, programas e equipamentos adotarão procedimentos de escuta condizentes

com suas finalidades.

V - deverá ser evitada postura invasiva ou questionamentos que não compõem os objetivos

da escuta especializada.

VI - Escuta especializada não tem por objetivo produzir provas para o processo de

investigação da denúncia da situação de violência, mas visa garantir o acesso a proteção

prevista no caput.

Escuta Especializada



• Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante

autoridade policial ou judiciária.

• A metodologia do depoimento especial considera a criança e o adolescente sujeitos de direitos, credores da proteção

integral e não objetos de produção de provas, não devendo portanto ser submetidos à praticas interrogativas. Por

essa razão a coleta de evidência deverá ser realizada na modalidade de entrevista forense.

• O Depoimento especial deverá ser conduzido por profissionais capacitados em ambientes adequados ao

desenvolvimento da criança ou adolescente.

• O Depoimento especial será regido por protocolos de entrevista forense que sejam fundamentados em extensa

pesquisa científica e sejam validados pelas instancias superiores dos órgãos de segurança pública e do poder

judiciário.

Depoimento Especial



Sempre que possível, será realizado uma u ́nica vez, e em sede de produção

antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. 

• § 1o O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de 

prova: 

• I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos; 

• II - em caso de violência sexual. 

• § 2o Não será admitida a tomada de novo depoi- mento especial, salvo 

quando justificada.  

Depoimento Especial



Condução do depoimento especial observará os seguintes procedimentos:

• i – Deve-se evitar, na fase preparatória ou introdutória da entrevista, passar à
criança ou adolescente informações da queixa ou qualquer outra informação
que possam produzir falsas memorias ou induzir o seu relato;

• ii – Ao entrevistador ou à entrevistadora forense deve ser permitido conduzir
livremente a entrevista sem interrupções. As perguntas demandadas pelos
componentes da sala de observação serão realizadas após a conclusão do
entrevista;

• iii – As questões provenientes da sala de observação poderão ser adaptadas ao
idioma do criança e/ou adolescente e ao nível do desenvolvimento cognitivo e
emocional de acordo o interesse superior da criança ou adolescente.

Depoimento Especial



• iv – Durante toda a entrevista se respeitara as pausas prolongadas, os silêncios e os

tempos que uma criança ou adolescente demandar.

• v - As entrevista deve ser registrada na sua íntegra, desde o começo, incluindo a

construção da empatia

• vi - Em casos de ocorrência de problemas técnicos impeditivos ou inibição ou

bloqueios emocionais que obstaculizem a conclusão da entrevista forense, serão

marcadas uma nova data e hora para realizar a entrevista, respeitando a

Particularidades pessoais da criança e / ou do adolescente.

Depoimento Especial



Profissionais da rede de proteção, incluindo sistema de garantia de direitos, sistemas de

segurança e justiça, muitas vezes, na busca de ajudar a criança/adolescente em situação

de violência sexual termina por revitimizá-las, quando:

- Não estão preparados para escutar a criança e adolescente

- As Levam repetir o fato ocorrido inúmeras vezes.

Centros Integrados

 Conceito de Revitimizar



 A necessidade de um pacto político sobre quem “escuta” a
criança e o adolescente e sobre que “escutar” uma criança
e o adolescente

 A necessidade estabelecimento fluxos entres os diversos
atores do SGD.

PACTO E FLUXO SOBRE QUEM OUVE A CRIANÇA 
E O ADOLESCENTE



ASSESSORIA IMPLEMENTAÇÃO CENTROS 
DE ATENDIMENTO INTEGRADOS 



Centros De Atendimento Integrados



6 de Abril – Visita ao Centro Integrado 18 de Maio

Desdobramentos

• Dar continuidade ao Plano de

Trabalho com adesão das

autoridades locais;

• Expansão do modelo em nível

nacional sendo Brasília e São Paulo

possíveis polos de referência.

Durante o evento, as 

autoridades ganharam uma

boneca com uma mordaça

sobre a boca que simboliza

a violência física e 

psicológica

institucionalizada que 

sofrem as crianças nos

atendimentos em geral. Essa 

mordaça se transformava

em um adereço (tiara).



Instalações apropriadas e 

agradáveis para a criança

• Um Centro de Defesa da Infância

oferece um ambiente confortável,

privado e agradável para a criança,

seguro tanto do ponto de vista

físico quanto psicológico para

diferentes grupos de crianças e

suas famílias.

Obs: Todos os encaminhamentos para os Centros vêm de serviços judiciais ou de 

proteção à criança.





Sala de observação

Sala de entrevista



Avaliação Médica
Padrão: serviços especializados de avaliação e tratamento médico estão disponíveis a todos os

clientes do Centro com resposta da equipe multidisciplinar para oferecer encaminhamentos de

acompanhamento e/ou tratamento, conforme necessário.
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