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PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL PROPÓSITO

Motivação: Prevenir a revitimização

“Por favor, me deixa. Não me pergunta mais nada sobre 
isso. Eu queria esquecer”

Depoimento de uma garota de 8 anos  - Delegacia de Proteção da Criança e do 
Adolescente de Goiânia, Goiás - Pesquisa do Projeto “Invertendo a rota: ações de 

enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil em Goiás”, da Universidade Católica 
de Goiás (UCG)”



Projeto Depoimento Especial da Childhood Brasil tem por objetivo desenvolver e disseminar
metodologias não revitimizantes para escuta de crianças e adolescentes (vítimas ou
testemunhas de abuso sexual) nos Sistemas de Segurança e de Justiça, assim como nos órgãos
encarregados da proteção de crianças e adolescentes no Brasil.

A referida metodologia requer :

• A redução de vezes que a criança/adolescentes testemunha;

• Um espaço acolhedor e amigável para a criança;

• A existência de uma equipe multidisciplinar treinada em entrevista forense com crianças

• A gravação da entrevista da criança com o objetivo de apensá-la ao processo.

PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL PROPÓSITO



Fases de incidência Projeto

1ª Fase – Depoimento Especial no Judiciário (2008 – 2015)

2ª Fase – Oitiva da Criança e do Adolescente nas unidades policiais - Fase
de investigação – (2015 - ...)

3ª Fase – Escuta especializada nos Centros de atendimento integrado
(2014 - ...)

PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL PROPÓSITO



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’

LINHA DO TEMPO – DEPOIMENTO ESPECIAL

2009 2010
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“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”

LINHA DO TEMPO – DEPOIMENTO ESPECIAL

2011 2012 2013



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. 7

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).

LINHA DO TEMPO – DEPOIMENTO ESPECIAL

2014 2015 2016
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Assinatura da Lei 13.431/2017 –
Presidente Michel Temer

LINHA DO TEMPO – DEPOIMENTO ESPECIAL

2017



EVENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Assinatura do Termo De Cooperação Childhood Brasil
e Conselho Nacional de Justiça - CNJ





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. 10



CARTOGRAFIA



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.
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CENTROS INTEGRADOS



Conceito de Revitimizar

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



•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.

- 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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DEPOIMENTO ESPECIAL NO BRASIL

COMO DOAR PARA A CHILDHOOD BRASIL VIA LEI DE INCENTIVO FISCAL - FUNDO 
ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PESSOAS JURIDICAS – As empresas que realizam declaração do IR pelo lucro real podem doar até 1% de seu Imposto de Renda
devido para o projeto ‘’Proteção em Rede: Linha de Base para Implementação da Lei 13.431/17”, conforme instruções a seguir:

1. Faça um depósito identificado na conta corrente abaixo:
BANCO: 001- Banco do Brasil
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA CORRENTE:8947-8
CNPJ DO CONDECA: 13.885.657/0001-25

Realizado o depósito, envie uma cópia do comprovante e o oficio anexo devidamente preenchido para o CONDECA (Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA-SP), órgão gestor do FIA), que fará a emissão do recibo no valor da
doação.
atendimentocondeca@condeca.sp.org.br
Telefones do CONDECA: (11) 3222-4441 | 3223-9346 | 3361-8451
OBS.: O CONDECA informará à Receita Federal sobre a doação recebida, por meio da Declaração de Benefício Fiscal.

3. Por favor, enviar os mesmos documentos (comprovante de depósito e ofício) para: childhood@childhood.org.br

mailto:atendimentocondeca@condeca.sp.org.br
mailto:childhood@childhood.org.br
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DEPOIMENTO ESPECIAL NO BRASIL

OBRIGADO!
Itamar Batista Gonçalves

Gerente de Advocacy – Childhood Brasil
itamar@childhood.org.br


