
Fundamentos para 
compreender a Lei da 

Escuta Protegida e 
definir fluxos no SUAS

Equipe diretiva da FAS



• De autoria da Dep. Maria do Rosário, da Frente parlamentar mista de promoção 
e defesa dos direitos da criança e do adolescente

• Surge de uma preocupação da sociedade (assim como leis Maria da Penha, 
Carolina Dieckmann e Menino Bernardo) levada ao conhecimento do legislativo

• Foi sancionada em 05/04/2017

• Adequa a legislação brasileira para que crianças e adolescentes vítimas e 
testemunhas de violência sejam escutadas de forma protegida, tanto na rede de 
proteção quanto nos órgãos de defesa e responsabilização

• Para isso, define procedimentos para escuta de crianças e adolescentes vítimas e 
testemunhas na rede (escuta especializada) e nos órgãos de defesa e 
responsabilização (depoimento especial).



Escuta Especializada:

Um bicho de sete cabeças?

• Logo que foi lançada, gerou 
dúvidas e preocupações nos 
municípios. 

• Teriam que ser criados 
serviços específicos para 
escuta de crianças e 
adolescentes?

• Quem faria a escuta 
especializada no SUAS? Era 
a proteção especial?

• Ou era mais uma demanda 
que chegava ao SUAS, mais 
uma vez, advinda do 
Judiciário?



Reflexões para os profissionais de : 

Não aprendemos na disciplina de ética, na faculdade, que 
temos que informar a mera suspeita?

Não aprendemos que situações de risco são um critério 
para romper o sigilo dos atendimentos?

Assistentes sociais: não aprenderam sobre escuta 
qualificada e sobre expressões da Questão Social (sendo a 
violência uma delas)?

Psicólogos: não aprenderam sobre não sugestionamento, 
entrevista cognitiva, memória infantil e falsas memórias?

Quando nos identificamos e escolhemos essas profissões 
(e outras correlatas), não sabíamos que iríamos lidar com 
expressões da Questão Social/com o sofrimento humano? 



Reflexões para os profissionais de : 

Enquanto educadores sociais, não nos sentimos extremamente 
próximos a crianças e adolescentes? 

Não acabamos conhecendo eles/elas a tal ponto que percebemos 
quando algo pode estar acontecendo?

Outras vezes, não vivenciamos situações em que eles/elas se 
sentem confiantes e nos escolhem para contar situações de 
violência que sofrem?

Reflexões para os profissionais de : 

Não vivenciamos, em nossa prática na rede de atendimento, 
situações em que crianças/adolescentes se sentiam confiantes e 
nos escolhiam para revelar que sofrem violência? 

Quando escolhemos trabalhar na rede, em especial nas áreas de 
saúde, educação, habitação, assistência, não imaginamos que 
essas áreas lidam com sofrimentos, violências, etc.?



• Não é novidade que crianças e adolescentes de todas as camadas 
sociais estão expostos a violências das mais variadas formas e que 
isso muitas vezes chega ao nosso conhecimento

• Não é novidade que muitas situações de violência contra crianças 
e adolescentes são cometidas por familiares ou conhecidos

• Não é novidade que muitas crianças e adolescentes não 
encontram acolhida quando revelam a violência para familiares. E 
como às vezes a violência é cometida por um familiar, isso 
dificulta ainda mais a descoberta/revelação dessas situações.



• Não é novidade que, em muitos casos, essas violências são reveladas 
nos espaços da rede: escolas, hospitais, UBS, CRAS, CREAS, SCFV, 
rede de média complexidade, serviços de acolhimento... 

• Especialmente quando os relatos são de violência sexual, os 
profissionais podem ficar mobilizados e inseguros sobre como 
acolher, o que dizer, como se portar, o que fazer com a informação.

Às vezes, a revelação/descoberta ocorre acidentalmente. 

Outras, pelo vínculo de confiança com os profissionais da rede.



 INTENCIONAL: a criança escolhe uma pessoa e momento e revela 

espontaneamente (comum em crianças maiores e adolescentes).

 ACIDENTAL: durante uma conversa com a família (sobre outro assunto) 

ou um atendimento na rede (escola, hospital, UBS, SCFV...), a criança 

revela (comum em pré-escolares) ou o profissional se defronta com 

evidências (ex.: uma DST em uma criança muito pequena, um ferimento).

 ESTIMULADA: A partir de uma mudança de comportamento da criança, 

a equipe de um serviço (ex.: escola) chama a criança para conversar e 

ocorre a revelação de violência sexual. 



 Porque preciso saber disso? 





 É para isso que estamos aqui:

Para qualificar nossa atuação na rede e ter claro nosso papel.

• Essa é a importância de conhecer a lei 13.437 (Lei da escuta protegida) 

• Embora mais conhecida em função da violência sexual, a lei se refere a 
todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes. 

• Engloba, ainda, os casos em que crianças e adolescentes presenciam 
crimes e violências, o que as coloca na condição de testemunhas. 



A lei da escuta protegida nos chama a refletir sobre:

Como estamos agindo diante dessas situações: 

O que fazemos diante de uma descoberta acidental, como acolhemos a 
revelação de uma criança/adolescente, como escutamos o seu relato, 
como reagimos diante dele.

O que estamos fazendo com essas informações: 

A lei nos aponta caminhos para olhar para a rede e os fluxos e 
procedimentos de atendimento, evitando exposição indevida da 
criança/adolescente e de sua família e evitando que a informação “fique 
na gaveta”. Temos um compromisso ético envolvido. 



COMO ESTAVA ACONTECENDO ANTES DA LEI
Eixo Promoção de direitos

(rede de atendimento)
Eixo Defesa de direitos

(sistema de justiça e segurança pública)

Situação típica

A criança revela para uma professora ou educadora social do 
SCFV. A professora chama a orientadora pedagógica, para 
“ouvir por si mesma” (ou a educadora chama a psicóloga e a 
assistente social), para “ouvirem por si mesmas”.

Como o fato é grave, ambas se sentem inseguras e chamam a 
diretora da escola ou coordenadora do SCFV, para “ouvir por si 
mesma”. Para não expor a escola ou o SCFV, não registram 
essa conversa: decidem acionar o CT. O conselheiro, então, 
escuta a criança novamente, na verdade uma dupla de 
conselheiros. A criança escolheu contar para UMA pessoa, mas, 
no final, ocorreram 4 escutas, para 6 pessoas.

Como nenhum dos envolvidos tinha capacitação, nessas 
escutas, perguntaram se a criança tinha certeza, se não tinha 
entendido errado, se não tinha se enganado (=colocaram 
dúvidas na credibilidade do relato). Fizeram reações 
inadequadas (disseram que era muito grave e o abusador seria 
preso, fizeram cara de espanto). Questionaram 
inadequadamente, introduzindo elementos no relato da criança 
e contaminando sua memória. 

Situação típica

O fato chega à delegacia e o delegado/inspetor chama a criança 
para depor. Como não tem capacitação, ele faz perguntas que 
contaminam o relato e colocam em dúvida a palavra da criança (se 
tem certeza, se não está inventando, se não se enganou). Como 
ele não conta com perícia psicológica, pede perícia médico-legal 
(auto de conjunção carnal),que dá resultado “inconclusivo” (afinal 
era uma forma de abuso que não deixava vestígios OU até 
deixava, mas já se passou muito tempo. Como não conta com 
perícia psicológica na região, o delegado encerra o inquérito e 
envia para o MP assim mesmo. O MP examina o inquérito e 
oferece a denúncia ao poder judiciário. É aberto o processo judicial 
e, passados três anos da cena na escola/SCFV, na etapa de 
produção de provas, a criança vai depor. A criança chega no fórum 
e se encontra com o abusador no corredor. Na sala de audiências, 
é interrogada na presença do juiz, do MP e do advogado do réu. 

O advogado do réu faz perguntas inadequadas e a criança 
acompanha as discussões da sala de audiências. No mesmo 
período, são feitas as perícias psicológicas forenses, mas, como o 
relato da criança está contaminado com tantas entrevistas 
repetidas e se passaram três anos, a memória foi bastante afetada 
e a criança está confusa. A perícia psíquica fica inconclusiva. O 
acusado é absolvido por insuficiência de provas. Resultado: a criança não foi acolhida em seus 

sentimentos e foi revitimizada na rede.  A rede se 
preocupou tanto com “a verdade” que não 

acolheu/protegeu/cuidou. 

Resultado: a criança foi revitimizada no sistema de 
justiça e o abusador foi absolvido por falta de provas.  



O que vocês enxergam de errado na rede?
Preocupação em “ter testemunhas de que ouviu” (mas 
não informa a “mera suspeita”? Precisa “provar que 
ouviu”? 
E o que mais?

E no sistema de justiça, o que está errado?
Para garantir um direito (de ser ouvida em 
processos que lhe digam respeito), desconsiderando o 
desenvolvimento infantil e os mecanismos de defesa 
envolvidos, revitimiza a criança. 
E o que mais?



Conhecer a lei e outros 
instrumentos que a 

regulamentam/detalham

Três documentos precisam ser 
lidos conjuntamente para se 

compreender essa legislação:

Ter segurança sobre o 
que fazer e o que 

diante de uma 
revelação

Conhecer documentos 
sobre essa temática

Discutir isso em equipe

Democratizar esse 
conhecimento

Ter segurança na condução 
ao escutar uma revelação

PRA PERDER O MEDO DA LEI:



Conhecer a lei e outros instrumentos 
que a regulamentam/detalham

Ter segurança na condução ao 
escutar uma revelação





Nas décadas de 1970-1980 foram denunciadas muitas situações de 
violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. 

O crime que gerou o 18 de maio aconteceu justamente nesse 
período. O “caso Araceli” refere-se ao assassinato da menina 
Araceli Cabrera Sánchez Crespo, em 18 de maio de 1973, aos oito 
anos de idade. Por serem de uma família influente do Espírito Santo, 
os assassinos foram condenados inicialmente, mas depois foram 
inocentados apesar das evidências de que cometeram o crime.

Havia também muitos relatos de exploração sexual comercial no país 

Evolução da legislação brasileira sobre violência sexual contra 
crianças e adolescentes 



Na CF/1988, a violência sexual aparece no parágrafo 4º do art. 227:

A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente. 

Década de 1990: 

No Brasil, foi instaurada uma CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, para 
investigar denúncias de exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes. No contexto internacional, havia pressões pela criação de 
planos para o enfrentamento da violência sexual. Ocorreu, na Tailândia, o 
primeiro Encontro “ECPAT” (End Child Prostitution, Child Pornography and
Trafficking of Children for Sexual Purposes). A sigla em português significa: 
Fim da prostituição infantil, pornografia infantil e tráfico de crianças para 
fins sexuais.



Na época, o principal foco era a exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes, tanto no Brasil como no mundo. 

No caso brasileiro, havia muitas notícias que apontavam ocorrência de 
exploração sexual e turismo sexual.

1996: Ocorreu o I Congresso Mundial Contra Exploração Sexual 
Comercial de Crianças aconteceu em 30/08, em Estocolmo (Suécia). 
Neste evento, foi aprovada a “Declaração e Agenda para Ação”. 

1998: O Brasil sediou o II Encontro ECPAT, em Salvador (BA).



Década de 2000

2000: Lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual Infanto-juvenil (2000-2010), aprovado pelo 
Conanda. Tornou-se referência e ofereceu uma síntese 
metodológica para a estruturação de políticas, programas e 
serviços para o enfrentamento à violência sexual. 

• Tinha seis eixos estratégicos: 

• Análise da Situação – conhecer o fenômeno da violência 
sexual contra crianças e adolescentes por meio de diagnósticos, 
levantamento de dados, pesquisas. 

• Mobilização e Articulação – fortalecer as articulações 
nacionais, regionais e locais de combate da violência sexual 
(redes, fóruns, comissões, conselhos e etc.)



• Defesa e Responsabilização – atualizar a legislação sobre crimes 
sexuais, combater a impunidade, disponibilizar serviços de 
notificação e responsabilização qualificados

• Atendimento - garantir o atendimento especializado, e em rede, às 
crianças e aos adolescentes em situação de violência sexual e às suas 
famílias, realizado por profissionais especializados e capacitados

• Prevenção - assegurar ações preventivas contra a violência sexual 
(ações de educação, sensibilização e de autodefesa)

• Protagonismo Infanto-juvenil – promover a participação ativa de 
crianças e adolescentes pela defesa de seus direitos



2003: o Brasil assume o compromisso de priorizar ações para a 
erradicação da exploração sexual de crianças e adolescentes por meio 
da Comissão Intersetorial de Enfrentamento da Violência sexual contra 
Crianças e Adolescentes, coordenada pelo Ministério da Justiça até 
2006, quando foi para a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República. 

No mesmo ano, inicia-se o processo de atualização do Plano Nacional da 
Infância e Adolescência para introduzir indicadores de monitoramento e 
avaliar seu impacto na formulação de políticas públicas.

2007: Coordenada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, ocorreu a publicação do 
“Relatório do Monitoramento 2003-2004”.  



2000-2010: década marcada por intensas mudanças legislativas que tiveram impacto 
direto na tipificação das formas de violência sexual.

Conquistas do Plano Nacional (2000 – 2010):
Instituição do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes e da Comissão Intersetorial no âmbito do governo federal
Fortalecimento das redes locais/ estaduais
Campanhas sistemáticas de sensibilização 
Carnaval
18 de maio – Dia Nacional de Luta Contra Exploração e Abuso Sexual (Lei N° 9.970/2000)
Adesão de um número crescente de organizações públicas e privadas ao enfrentamento da 
violência sexual
Visita ao Brasil do Relator Especial das Nações Unidas sobre venda, prostituição infantil e 
utilização de crianças na pornografia



Adoção da experiência de Códigos de Conduta contra a Exploração Sexual 
em diferentes segmentos econômicos (turismo, transporte etc.) 

Criação do disque denúncia nacional gratuito – Disque 100.

As discussões alertaram para a necessidade de atualização/revisão 
conceitual para atender as novas formas de violência sexual, os crimes 
transnacionais e os delitos facilitados pelas tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) 

Essas conquistas foram reforçadas pelo Plano Nacional de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária (2006) e Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas (2008)



2008: Brasil sediou o III Congresso Mundial de Enfrentamento da 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, cujas diretrizes conceituais 
foram:

Trabalhar a partir do conceito de violência sexual como macroconceito
que envolve duas expressões: abuso sexual e exploração sexual. Uma forte 
diretriz adotada pelos documentos finais do III congresso foi a de dar 
visibilidade às duas expressões principais da violência sexual, abuso e 
exploração. A ideia é assumir a existência de características importantes 
em cada uma delas, e que essa diferença precisa impactar nas políticas de 
proteção. 

Outra definição importante foi a de entender a violência sexual (abuso e 
exploração) no contexto do desrespeito/violação dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes



Conceito de violência sexual adotado a partir do III 
Congresso Mundial (2008)

Violência sexual: expressada de duas formas - abuso sexual e 
exploração sexual – é todo ato, de qualquer natureza, 
atentatório ao direito humano ao desenvolvimento sexual da 
criança e do adolescente, praticado por agente em situação de 
poder e de desenvolvimento sexual desigual em relação à 
criança e adolescente vítimas. 



A lei 12.015/2009 modificou o título VI do CP ( “Dos crimes contra os 
costumes”)  para “Dos crimes contra a dignidade sexual”.

O novo título está em consonância com a CF/88, que traz no seu artigo 
1°, inciso III, a dignidade humana como princípio fundamental, e com a 
compreensão da violência sexual como uma violação de direitos 
humanos de crianças e adolescentes. 

Até então, a lei penal reprimia as condutas consideradas graves que 
afetassem a moral da sociedade (“os costumes”)

O foco da proteção jurídica foi mudado: não é mais o resguardo “dos 
bons costumes”, mas a dignidade do indivíduo, sob o ponto de vista 
sexual, em consonância com o perfil do Estado Democrático de Direito

Mudança no Código Penal (2009)



A mudança também revogou o artigo 214 do CP, que previa figura do 
atentado violento ao pudor: a partir dessa nova definição, o delito de 
estupro é constituído não apenas pelo constrangimento, mediante 
violência ou grave ameaça, à prática de conjunção carnal, mas também 
pelo ato de constranger a vítima a praticar ou permitir que com ela se 
pratique “atos libidinosos diversos da conjunção carnal”

Com a mudança na legislação, meninos podem ser vítimas de estupro e 
estupro não se restringe à conjunção carnal. 

Mudança no Código Penal (2009)



2010: Publicação do Plano Decenal de Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes (2010 – 2020): Este, no Eixo 2 (Proteção e 
Defesa dos Direitos), tinha como Objetivo Estratégico: Ampliar e 
articular políticas, programas, ações e serviços para o 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes”. 

No processo de revisão do Plano Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, houve a previsão 
de se fazer interface direta com as diretrizes do Plano Decenal dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes

Para guardar sintonia com o prazo de vigência do Plano Decenal, 
definiu-se como estratégico que as ações do novo Plano Nacional 
de Enfrentamento à Violência Sexual também fossem 
implementadas até 2020. 

2013: Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual:

2013 – 2020: “Faça bonito”.



2017: Publicação da Lei da Escuta Protegida 

(Lei Federal 13.431/2017):

Reclassifica a violência sexual, ampliando a conceituação

Abuso sexual

Exploração sexual comercial

Tráfico de pessoas

Cria um procedimento para escuta de crianças e adolescentes vítimas e 
testemunhas de violência, definindo duas modalidades de escuta protegida:

Depoimento Especial (DE)

Escuta Especializada (EE)



• 2018: 

• Edição do , que detalhou questões que estavam 
genéricas na lei da escuta protegida (lei federal 13.431, de 4 de abril 
de 2017) e previu o prazo de 180 dias para os municípios criarem 
seus comitês e instituírem seus fluxos

• 2019: 

• Edição da , que dispõe sobre o SGD da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de violência, de que trata a Lei no 
13.431, de 4 de abril de 2017.

• 2020 (15/07/2020):

• Lançamento do “Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense”, 
instrumento para uso exclusivamente no Depoimento Especial.

Live disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=pCNxog7mPro&t=1s



Com a  Lei Federal 13.431/2017, a violência sexual passou a ser 
definida como qualquer conduta que constranja a criança ou o 
adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal (ato sexual) 
ou qualquer outro ato libidinoso (toques, carícias, exibir os genitais, 
sexo oral), inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio 
eletrônico ou não (Art. 4°, III)

• Observem:

a) A lei está em consonância com a mudança do Código Penal, que 
ocorreu em 2009.

b) A lei amplia a classificação da violência sexual para três tipos 
(anteriormente eram somente abuso e exploração; agora são 
abuso sexual, exploração sexual comercial e tráfico de pessoas 
para fins sexuais). 

c) A lei cria duas formas de escuta protegida: escuta especializada 
e depoimento especial.



• As três formas que a violência sexual contra crianças e adolescentes 
pode assumir:

• Abuso Sexual: É toda ação que se utiliza de criança ou 
adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, 
para estimulação sexual do abusador ou de terceiros.

• Exploração Sexual Comercial: É o uso de criança ou adolescente 
em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra 
forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, 
apoio ou incentivo de terceiros, de modo presencial ou eletrônico.

• Tráfico de pessoas: Consiste no recrutamento, transporte, 
transferência, alojamento ou acolhimento de criança ou 
adolescente, no território nacional ou estrangeiro, com a finalidade 
de exploração sexual mediante ameaça, uso da força, coação, 
fraude, rapto, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de 
situação de vulnerabilidade ou entrega e aceitação de pagamento, 
dentre outros casos previstos na legislação.



Escuta especializada

É o procedimento de sobre 
situação de violência com criança ou 
adolescente perante órgão da rede de proteção, 
limitado o relato estritamente ao necessário 
para o cumprimento de sua finalidade (acolher 
a criança e definir encaminhamentos). 



É o procedimento de de criança ou adolescente 
vítima ou testemunha de violência perante autoridade 
policial ou judiciária. Reger-se-á por protocolos e, sempre 
que possível, será realizado uma única vez, em sede de 
produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla 
defesa.

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

• I - quando a criança ou o adolescente tiver menos
de sete anos

• II - em caso de violência sexual.

Depoimento especial



ESCUTA ESPECIALIZADA DEPOIMENTO ESPECIAL

São formas de escuta protegida

Devem considerar o desenvolvimento da criança/adolescente

Devem ser realizadas em ambiente adequado

Devem evitar a revitimização e a violência institucional (repetição, curiosidade, questionamentos 
“duvidando” da criança)

Deve ser evitada a repetição dos procedimentos

Os profissionais devem ser capacitados e compreender o seu papel.

Semelhanças das duas modalidades de Escuta Protegida:



ESCUTA ESPECIALIZADA DEPOIMENTO ESPECIAL

Ocorre na rede de proteção (espaços de assistência 
social, saúde, educação)

Realizado na delegacia (antecipação de prova) ou no fórum 
(em audiência no curso do processo judicial)

Não é regida por protocolo de entrevista: é um RELATO 
LIVRE dos fatos trazidos, com intervenção mínima = 
(ESCUTA)

É regido por protocolo cientificamente validado, que deve 
ser seguido à risca (Protocolo Brasileiro de Entrevista 
Forense)

Não é gravada É gravado (tanto na antecipação de prova (delegacia) quanto 
durante o processo (audiência no fórum)

Foca da acolhida do relato e acolhe os sentimentos. 
Subsidia o direcionamento de encaminhamentos para 
órgãos de saúde e assistência social

Foca na coleta do relato de modo a obter, de forma 
adequada, informações e detalhes e produzir provas (prova 
testemunhal)

É voltada para proteção e cuidado da 
criança/adolescente e sua família

É voltado para fatos (materialidade e autoria) e 
responsabilização do agressor

Tem objetivo de acolher a vítima e dar 
encaminhamentos de proteção e cuidado

Tem objetivo de produção de prova (prova antecipada ou 
prova no curso do processo judicial).

Diferenças das duas modalidades de Escuta Protegida:



Então... 
Estava bom do jeito que acontecia antes????  

Reações inadequadas diante de revelações, escutas repetidas, 

introdução de novos elementos por despreparo dos profissionais, 

contaminação da memória infantil, exposição da criança e de sua 

família, preocupação em “ter testemunhas de que ouviu o que 

ouviu”, desarticulação na acolhida, cuidado e proteção da criança.

Reações inadequadas, exposição indevida, despreparo, escuta da 

criança desconsiderando sua condição especial de desenvolvimento, a 

linguagem infantil, a memória, a  cognição e os sentimentos. O direito 

de serem ouvidas em processos judiciais que lhes dizem respeito as 

expunha a novas violências institucionais dentro do sistema de justiça. 



A LEI VEIO PARA MUDAR ISSO:
Todos os fluxos que vamos pensar na área da violência contra 
crianças e adolescentes vão seguir dois caminhos paralelos:

O que leva ao cuidado e proteção da vítima e de sua família.

Pois a violência sexual é um problema de saúde pública e 

também uma desproteção (risco) social por violação de direitos.  

O que leva à apuração dos fatos e atribuição de 

responsabilidade(responsabilização criminal dos agressores).

Pois a violência sexual é também uma questão jurídica (crime). 



Canal SMED Comunicação e Eventos 

Ciclo de LIVES: A escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas de violência

Live 1: Live de abertura: O papel do Conselho Tutelar e a Lei da Escuta Protegida

https://www.youtube.com/watch?v=RIdqIRQIjkU&t

Live 2: Práticas integradas na rede de proteção

https://www.youtube.com/watch?v=rUSWyMtiH_Q&t

Live 3: Depoimento especial x escuta especializada: entendendo as diferenças

https://www.youtube.com/watch?v=hTuiHRyIs3U&t

Live 4: Princípios da escuta protegida de crianças e adolescentes vítimas e 
testemunhas de violência

https://www.youtube.com/watch?v=PRijNuCrBLI

Live 5: O direito das crianças serem ouvidas em processos judiciais

https://www.youtube.com/watch?v=4t7k2hsjedQ&t

Série “Inacreditável”

Sugestões de conteúdos complementares: 

Obrigada!
Psic. Ms. Ana Maria Franchi Pincolini
Diretora de Gestão do SUAS da FAS
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