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Crianças e adolescentes sofrem 

violência de todas as formas 

(física/sexual/psicológica) inclusive 

quando presenciam violência em 

família.

Quando necessária sua oitiva a 

respeito destes fatos, percorrem longa 

jornada nas diversas portas de acesso 

à justiça (delegacia/escola/conselho 

tutelar) e revivem todo o problema, 

sendo revitimados e submetidos a 

diversos estigmas e danos secundários.

A Recomendação Nº 33/2010 do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

recomendou aos Tribunais a criação de 

serviços especializados para a escuta 

de CRIANÇAS e ADOLESCENTES 

vítimas ou testemunhas de violência.

A esse serviço dá-se o nome de 

DEPOIMENTO ESPECIAL que 

valoriza a palavra da CRIANÇA e 

do ADOLESCENTE e respeita sua 

condição de pessoa em 

desenvolvimento.



CRIANÇAS e ADOLESCENTES, vítimas de algum abuso e/ou 

violência, podem contar com a discrição, sigilo e segurança que o 

DEPOIMENTO ESPECIAL pode lhes dar.

Não se preocupe,

você vai contar essa história

apenas uma vez.

A CRIANÇA ou ADOLESCENTE será recebida 30 minutos antes da 

audiência nas dependências do Fórum, garantindo assim, sua 

integridade física e emocional.

O DEPOIMENTO ESPECIAL é um trabalho em conjunto entre o Poder 

Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia e 

Técnicos Especializados em ouvir a CRIANÇA ou ADOLESCENTE em 

um local adequado para  esclarecer os fatos investigados.



Após o DEPOIMENTO ESPECIAL, o Juiz(a) decide

o que fazer com as partes envolvidas no caso.

Na Sala de Audiência estarão presentes o Juiz(a), o promotor(a), 

os advogados e as partes. Todos poderão ver, ouvir e participar 

fazendo perguntas à Técnica que estará na Sala de 

DEPOIMENTO ESPECIAL.

Depois, será conduzida para a sala de DEPOIMENTO ESPECIAL onde 

será ouvida por um(a) profissional competente com o auxílio de 

equipamentos audiovisuais.

Os equipamentos da Sala de DEPOIMENTO ESPECIAL estarão 

diretamente ligados à outros equipamentos instalados na Sala de 

Audiências localizada ao lado.
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