
Resolução nº 20/2005 - ECOSOC 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

 

Diretrizes para a justiça em assuntos envolvendo crianças 
vítimas ou testemunhas de crimes 

 
O Conselho Econômico e Social, 

Recordando a sua Resolução nº 16/1996, de 23 de Julho de 1996, na qual solicita ao 
Secretário-Geral que continue a promover a utilização e a aplicação das normas e padrões das 
Nações Unidas em matéria de prevenção do crime e justiça penal, 
Recordando também a sua Resolução nº 27/2004, de 21 de Julho de 2004, sobre as diretrizes 
para a justiça em assuntos envolvendo crianças vítimas ou testemunhas de crimes, na qual 
solicitou ao Secretário-Geral que convidasse um grupo de peritos intergovernamental para 
elaborar diretrizes em matéria de justiça em assuntos envolvendo crianças vítimas ou 
testemunhas de crimes, 

Recordando ainda a Resolução da Assembleia Geral nº 40/34, de 29 de novembro de 1985, 
mediante a qual a Assembleia adotou a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para as 
Vítimas de Crime e Abuso de Poder, anexa à resolução, 
Recordando as disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovadas pela 
Assembleia Geral em sua Resolução nº 44/25, de 20 de novembro de 1989, em particular os 
artigos 3 e 39, bem como as disposições do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os 
Direitos da Criança, relativos à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia 
infantil, aprovados pela Assembleia Geral mediante sua Resolução nº 54/263, de 25 de maio 
de 2000, em particular o artigo 8º, 
Reconhecendo que a justiça para as crianças vítimas ou testemunhas de crime deve ser 
assegurada, salvaguardando simultaneamente os direitos dos acusados, 
Reconhecendo também que as crianças vítimas ou testemunhas são particularmente 
vulneráveis e necessitam de proteção, assistência e apoio adequados à sua idade, nível de 
maturidade e necessidades especiais a fim de evitar mais dificuldades e traumas que possam 
resultar de sua participação no processo de justiça criminal, 
Consciente das graves consequências físicas, psicológicas e emocionais do crime e da 
vitimização das crianças vítimas ou testemunhas, em particular nos casos que envolvem 
exploração sexual, 

Consciente também do fato de que a participação de crianças vítimas ou testemunhas no 
processo de justiça penal é necessária para a instauração de processos eficazes, em particular 
quando a criança vítima pode ser a única testemunha, 
Reconhecendo os esforços do Escritório Internacional dos Direitos da Criança (IBCR - 
International Bureau for Children’s Rights) em estabelecer as bases para o desenvolvimento 
de diretrizes sobre justiça em assuntos envolvendo crianças vítimas ou testemunhas de crimes, 

                                                
 Nota da tradução: 

A presente tradução para o português foi realizada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias da 
Criança e do Adolescente e da Educação, do Ministério Público do Estado do Paraná, apenas para facilitar a 
difusão do conteúdo - não substituindo o original, em abril de 2017. 
Está também disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2039>. 
A Lei nº 13.431/2017, de 4 de abril de 2017, cita além de outros diplomas internacionais, em seu art. 1º, esta 
Resolução nº 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas - devido à sua importância. 



Observando com apreço o trabalho da Reunião do Grupo Intergovernamental de Peritos para a 
Elaboração de Diretrizes sobre Justiça em Matéria de Crianças Vítimas ou Testemunhas de 
Crime, realizada em Viena em 15 e 16 de março de 2005, para a qual foram fornecidos 
recursos extra-orçamentários pelo Governo do Canadá, e tendo em conta o relatório do Grupo 
Intergovernamental de Peritos, 1 

Tendo em conta o relatório do Décimo Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre 
Prevenção do Crime e Justiça Criminal, realizado em Bangcoc, de 18 a 25 de abril de 2005, 
sobre o tema intitulado "Padrões de trabalho: cinquenta anos de definição de normas em 
matéria de prevenção do crime e justiça penal", 

Acolhendo a Declaração de Bangcoc sobre Sinergias e Respostas: Alianças Estratégicas para 
a Prevenção do Crime e a Justiça Penal2, aprovada no segmento de alto nível do Décimo 
Primeiro Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, em 
particular os parágrafos 17 e 33, reconhece-se a importância de prestar apoio e serviços de 
atendimento e proteção às testemunhas e vítimas de crimes, 
1. Aprova as "Diretrizes para a justiça em assuntos envolvendo crianças vítimas ou 
testemunhas de crimes", anexadas à presente resolução, como um quadro útil que poderia 
auxiliar os Estados Membros a melhorar a proteção das crianças vítimas ou testemunhas no 
sistema de justiça criminal; 
2. Convida os Estados-Membros a elaborarem, se for o caso, seguir tais Diretrizes na 
elaboração de legislação, procedimentos, políticas e práticas para crianças vítimas de crimes 
ou testemunhas em processos penais; 

3. Solicita aos Estados-Membros que tenham desenvolvido legislação, procedimentos, 
políticas ou práticas destinadas a crianças vítimas ou testemunhas a disponibilizarem 
informações a outros Estados, a pedido e quando adequado, e a ajudá-los no desenvolvimento 
e no treinamento para formação na implementação ou outras atividades relacionadas às 
presentes Diretrizes; 
4. Exorta o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) a prestar 
assistência técnica, dentro dos limites dos recursos extra-orçamentários disponíveis, sem 
excluir a utilização dos recursos existentes do orçamento ordinário do Escritório das Nações 
Unidas contra a Droga e o Crime3, aos Estados-Membros, a pedido, para os ajudarem a 
utilizar as Diretrizes; 

5. Solicita ao Secretário-Geral que assegure a difusão o mais ampla possível das Diretrizes 
entre os Estados membros, os institutos da rede do Programa das Nações Unidas para a 
Prevenção do Crime e a Justiça Penal e outras organizações e instituições internacionais, 
regionais e não governamentais; 

6. Recomenda aos Estados-Membros que levem as Diretrizes à atenção das organizações e 
instituições governamentais e não governamentais pertinentes; 

7. Convida os institutos da rede do Programa das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e 
a Justiça Penal a proporcionarem formação em relação às Diretrizes e a consolidarem e 
divulgarem informações sobre modelos bem sucedidos a nível nacional; 
8. Solicita ao Secretário-Geral que apresente um relatório à Comissão de Prevenção do Crime 
e a Justiça Penal na sua 17ª sessão sobre a implementação da presente resolução. 
 
                                                
1 E / CN.15 / 2005/14 / Add.1. 
2 A / CONF.203 / 18, cap. I, resolução 1. 
3 Esta nova língua não constitui uma base para um aumento do orçamento regular nem para 
pedidos de aumentos suplementares. 



Anexo 
 

Diretrizes para a justiça em assuntos envolvendo crianças 
vítimas ou testemunhas de crimes 

 

I. Objetivos 
1. As presentes Diretrizes sobre Justiça para as Crianças Vítimas ou testemunhas de Crimes 
estabelecem boas práticas baseadas no consenso do conhecimento contemporâneo e normas, 
padrões e princípios internacionais e regionais relevantes. 

2. As Diretrizes devem ser aplicadas em conformidade com a legislação nacional e os 
procedimentos judiciais pertinentes, bem como ter em conta as condições jurídicas, sociais, 
econômicas, culturais e geográficas. No entanto, os Estados devem esforçar-se 
constantemente para superar dificuldades práticas na aplicação das Diretrizes. 

3. As Diretrizes fornecem um quadro prático para atingir os seguintes objetivos: 
(a) Ajudar na revisão das leis, procedimentos e práticas nacionais e locais, a fim de 

assegurar o pleno respeito dos direitos das crianças vítimas ou testemunhas de crimes 
e contribuir para a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança; como 
partes da Convenção;4 

(b) Ajudar os governos, as organizações internacionais, as agências públicas, as 
organizações não governamentais e comunitárias e outras partes interessadas a 
formularem e aplicarem legislação, políticas, programas e práticas que abordem 
questões fundamentais relacionadas com as crianças vítimas ou testemunhas de 
crimes; 

(c) Orientar os profissionais e, quando apropriado, os voluntários que trabalham com 
crianças vítimas ou testemunhas de crimes na sua prática diária no processo de justiça 
de adultos e de menores nos níveis nacional, regional e internacional, de acordo com a 
Declaração de Bases Princípios de Justiça para as Vítimas de Crime e Abuso de 
Poder5; e, 

(d) Ajudar e apoiar aqueles que cuidam de crianças em lidar de forma sensível com 
crianças vítimas ou testemunhas de crimes. 

4. Ao implementar as Diretrizes, cada jurisdição deve assegurar que a formação, a seleção e 
os procedimentos adequados sejam postos em prática para proteger e atender as necessidades 
especiais das crianças vítimas ou testemunhas de crimes, quando a natureza da vitimização 
afeta categorias de crianças de forma diferente, tal como agressão sexual de crianças, 
especialmente meninas. 

5. As Diretrizes abrangem um campo em que o conhecimento e a prática estão crescendo e 
melhorando. Não se destinam a ser exaustivos nem a impedir o seu desenvolvimento, desde 
que estejam em harmonia com os seus objetivos e princípios subjacentes. 
6. As Diretrizes também podem ser aplicadas a processos em sistemas informais e 
costumeiros de justiça, tais como a justiça restaurativa e em áreas não-criminais do direito, 
incluindo mas não se limitando a custódia, divórcio, adoção, proteção à criança, cidadania, 
saúde mental, imigração e de refugiados. 

                                                
4 Resolução 44/25 da Assembleia Geral, anexo. 
5 Resolução 40/34 da Assembleia Geral, anexo. 



 

II. Considerações Especiais 
7. As Diretrizes foram desenvolvidas: 

(a) Consciente de que milhões de crianças em todo o mundo sofrem danos resultantes do 
crime e do abuso de poder e que os direitos dessas crianças não foram adequadamente 
reconhecidos e que podem sofrer dificuldades adicionais quando participam no 
processo de justiça; 

(b) Reconhecendo que as crianças são vulneráveis e requerem uma proteção especial 
adequada à sua idade, ao seu grau de maturidade e às suas necessidades especiais; 

(c) Reconhecendo que as meninas são particularmente vulneráveis e podem ser vítimas de 
discriminação em todas as fases do sistema de justiça; 

(d) Reafirmando que devem ser envidados todos os esforços para prevenir a vitimização 
das crianças, inclusive através da implementação das Diretrizes para a Prevenção da 
Criminalidade;6 

(e) Consciente de que as crianças vítimas ou testemunhas podem sofrer dificuldades 
adicionais se consideradas erroneamente como infratores, quando de fato são vítimas 
ou testemunhas; 

(f) Recordando que a Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece requisitos e 
princípios para assegurar o reconhecimento efetivo dos direitos das crianças e que a 
Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para as Vítimas de Crime e Abuso de 
Poder estabelece princípios para prover às vítimas com o direito à informação, à 
participação, à proteção, à reparação e à assistência; 

(g) Recordando as iniciativas internacionais e regionais que implementam os princípios da 
Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para as Vítimas de Crime e Abuso de 
Poder, incluindo o Manual sobre Justiça para as Vítimas e o Guia para Formuladores 
de Políticas sobre a Declaração de Princípios Básicos emitido pelo Escritório das 
Nações Unidas para Controle de Drogas e Prevenção do Crime em 1999; 

(h) Reconhecendo os esforços desenvolvidos pelo Escritório Internacional dos Direitos da 
Criança para estabelecer as bases para o desenvolvimento de diretrizes sobre justiça 
para as crianças vítimas ou testemunhas de crimes; 

(i) Considerando que a melhoria da qualidade de atendimento às vítimas infantis e às 
testemunhas de crimes pode tornar as crianças e suas famílias mais dispostas a revelar 
casos de vitimização e mais favoráveis ao processo de justiça; 

(j) Recordando que a justiça para as crianças vítimas ou testemunhas de crimes deve ser 
assegurada, salvaguardando os direitos dos acusados e condenados; e, 

(k) Tendo em conta a diversidade dos sistemas jurídicos e tradições e observando que o 
crime é cada vez mais transnacional e que é necessário garantir que as crianças vítimas 
ou testemunhas de crimes recebam uma proteção equivalente em todos os países. 

 

III. Princípios 
8. Tal como se afirma nos instrumentos internacionais e, em particular, na Convenção sobre 
os Direitos da Criança, tal como refletido nos trabalhos do Comitê dos Direitos da Criança, e 
para garantir a justiça para as crianças vítimas ou testemunhas de crimes, profissionais e 

                                                
6 Resolução 2002/13, anexo. 



outros responsáveis pelo bem-estar dessas crianças devem respeitar os seguintes princípios 
transversais: 

(a) Dignidade. Toda criança é um ser humano único e valioso e, como tal, sua dignidade 
individual, suas necessidades especiais, seus interesses e sua privacidade devem ser 
respeitados e protegidos; 

(b) Não discriminação. Toda criança tem o direito de ser tratada de forma justa e igual, 
independentemente de raça, etnia, cor, gênero, língua, religião, opinião política ou 
outra, nacionalidade, étnica ou social, propriedade, deficiência e nascimento ou 
qualquer outra condição sua, de seus pais ou de seus representantes legais; 

(c) Os melhores interesses da criança. Enquanto os direitos dos abusadores acusados e 
condenados devem ser salvaguardados, cada criança tem o direito de ter seu interesse 
superior levado em consideração primária. Isso inclui o direito à proteção e a uma 
chance de desenvolvimento harmonioso: 

i) Proteção. Toda criança tem o direito à vida e à sobrevivência e a ser protegida de 
qualquer forma de sofrimento, abuso ou negligência, incluindo abuso e negligência 
física, psicológica, mental e emocional; e, 

ii) Desenvolvimento harmonioso. Toda criança tem direito a uma chance de 
desenvolvimento harmonioso e a um padrão de vida adequado para o crescimento 
físico, mental, espiritual, moral e social. No caso de uma criança que foi 
traumatizada, cada passo deve ser dado no sentido de permitir que a criança 
desfrute de um desenvolvimento saudável; 

(d) Direito à participação. Todas as crianças têm, segundo o direito processual nacional, 
o direito de expressar livremente, com as suas próprias palavras, os seus pontos de 
vista, opiniões e crenças, e contribuir especialmente para as decisões que afetam a sua 
vida, incluindo as tomadas em qualquer processo judicial, e ter esses pontos de vista 
levados em consideração de acordo com a sua capacidade, idade, maturidade 
intelectual e condição de desenvolvimento. 

 

IV. Definições 
9. Ao longo destas Diretrizes, aplicam-se as seguintes definições: 

(a) "Crianças vítimas ou testemunhas" designa crianças e adolescentes menores de 18 
anos vítimas de crime ou testemunhas de crimes, independentemente do seu papel na 
infração ou no julgamento do suposto infrator ou de grupos de delinquentes; 

(b) "Profissionais" refere-se a pessoas que, no contexto de seu trabalho, estão em contato 
com crianças vítimas ou testemunhas de crimes ou são responsáveis por atender às 
necessidades das crianças no sistema de justiça e para quem essas Diretrizes são 
aplicáveis. Isto inclui, mas não está limitado a, os seguintes: defensores de crianças e 
vítimas e pessoas de apoio; Profissionais de serviços de proteção à criança; Pessoal de 
agências de assistência à infância; Promotores de Justiça e, se for caso disso, os 
advogados de defesa; Pessoal diplomático e consular; Pessoal do programa de 
violência doméstica; Juízes; Funcionários do tribunal; Funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei; Médicos e profissionais de saúde mental; e, Assistentes sociais; 

(c) "Processo de justiça" abrange a detecção do crime, a apresentação da queixa, a 
investigação, a acusação e o julgamento e os procedimentos posteriores ao julgamento, 
independentemente de o caso ser tratado num sistema de justiça penal nacional, 
internacional ou regional para adultos ou jovens, ou em um sistema de justiça 
costumeiro ou informal; e, 



(d) "Sensível às crianças" denota uma abordagem que equilibra o direito da criança à 
proteção e que tem em conta as necessidades e pontos de vista individuais da criança. 

 

V. O direito de ser tratado com dignidade e compaixão 
10. As crianças vítimas ou testemunhas devem ser tratadas de forma cuidadosa e sensível 
durante todo o processo de justiça, tendo em conta a sua situação pessoal e as necessidades 
imediatas, idade, sexo, deficiência e grau de maturidade e respeitando integralmente a sua 
integridade física, mental e moral. 
11. Toda criança deve ser tratada como um indivíduo com suas necessidades, desejos e 
sentimentos individuais. 
12. As interferências na vida privada da criança devem ser limitadas ao mínimo necessário, ao 
mesmo tempo em que são mantidos altos padrões de coleta de evidências para assegurar 
resultados justos e equitativos do processo de justiça. 

13. A fim de evitar mais dificuldades para a criança, entrevistas, exames e outras formas de 
investigação devem ser conduzidos por profissionais treinados que por sua vez deverão 
proceder de forma sensível, respeitosa e completa. 
14. Todas as interações descritas nestas Diretrizes devem ser conduzidas de maneira sensível 
à criança, em um ambiente adequado que acomode as necessidades especiais da criança, de 
acordo com suas habilidades, idade, maturidade intelectual e condição de desenvolvimento. 
Eles também devem ter lugar em uma língua que a criança usa e entende. 
 

VI. O direito a ser protegido da discriminação 
15. As crianças vítimas ou testemunhas devem ter acesso a um processo de justiça que as 
proteja contra a discriminação baseada na raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou 
de outra natureza, nacionalidade, étnica ou social (como origem, propriedades, incapacidade e 
nascimento) ou qualquer outra situação da criança, de seus pais ou de seus representantes 
legais. 

16. O processo de justiça e os serviços de proteção disponíveis às crianças vítimas ou 
testemunhas e às suas famílias devem ser sensíveis à idade, aos desejos, à compreensão, ao 
gênero, à orientação sexual, ao contexto étnico, cultural, religioso, linguístico e origem social, 
à casta, à situação socioeconômica, condição e imigração ou status de refugiado, bem como às 
necessidades especiais da criança, incluindo saúde, habilidades e capacidades. Os 
profissionais devem ser formados e treinados sobre tais diferenças. 

17. Em certos casos, terão de ser instituídos serviços especiais e proteção para ter em conta o 
gênero e a natureza diferente das infrações específicas contra as crianças, tais como as 
agressões sexuais contra crianças. 
18. A idade não deve constituir uma barreira ao direito da criança a participar plenamente no 
processo de justiça. Toda criança deve ser tratada como uma testemunha capaz, sujeita a 
exame, e seu testemunho não deve ser presumido inválido ou não confiável em razão única da 
idade da criança, desde que a sua idade e maturidade permita a prestação de testemunho 
inteligível e crível, com ou sem auxílio à comunicação e outras formas de assistência. 

 

VII. O direito de ser informado 
19. As crianças vítimas ou testemunhas, seus pais ou responsáveis e representantes legais, 
desde seu primeiro contato com o processo de justiça e ao longo desse processo, devem ser 



prontamente e adequadamente informados, na medida do possível e da conveniência, de, entre 
outros: 

(a) A disponibilidade de serviços de saúde, psicológicos, sociais e outros relevantes, bem 
como os meios de acesso a esses serviços, juntamente com aconselhamento jurídico 
ou de outra natureza ou representação, compensação e apoio financeiro de emergência, 
quando aplicável; 

(b) Os procedimentos para o processo de justiça criminal para adultos e jovens, incluindo 
o papel das crianças vítimas ou testemunhas, a importância, o momento e a forma de 
testemunho, e as formas como o "questionamento" será conduzido durante a 
investigação e julgamento; 

(c) Os mecanismos de apoio existentes para a criança quando apresentar uma queixa e 
participar na investigação e nos processos judiciais; 

(d) Os locais e horários específicos das audiências e outros eventos relevantes; 

(e) A disponibilidade de medidas de proteção; 
(f) Os mecanismos existentes de revisão das decisões que afetam as crianças vítimas ou 

testemunhas; e, 
(g) Os direitos pertinentes das crianças vítimas ou testemunhas nos termos da Convenção 

sobre os Direitos da Criança e da Declaração dos Princípios Básicos de Justiça para as 
Vítimas de Crime e de Abuso de Poder. 

20. Além disso, as crianças vítimas, os seus pais ou responsáveis e os seus representantes 
legais, devem ser prontamente e adequadamente informados, na medida do possível e da 
conveniência: 

(a) O progresso e disposição do caso específico, incluindo a apreensão, prisão e 
encarceramento do acusado e quaisquer alterações pendentes desta situação, a decisão 
do Ministério Público e a evolução posterior do julgamento e o resultado do caso; e, 

(b) As oportunidades existentes de obter reparação do infrator ou do Estado através do 
processo de justiça, através de processos civis alternativos ou por outros meios. 

 

VIII. O direito de ser ouvido e de expressar opiniões e preocupações 
21. Os profissionais devem envidar todos os esforços para permitir que as crianças vítimas ou 
testemunhas expressem as suas opiniões e preocupações relacionadas com o seu envolvimento 
no processo de justiça, incluindo: 

(a) Assegurar que as crianças vítimas e, se for o caso disso, também as crianças 
testemunhas sejam consultadas sobre as questões referidas no parágrafo 19 acima; 

(b) Assegurar que as crianças vítimas ou testemunhas possam expressar livremente e de 
maneira própria as suas opiniões e preocupações quanto ao seu envolvimento no 
processo de justiça, as suas preocupações em matéria de segurança em relação ao 
acusado, a forma como preferem prestar testemunho e seus sentimentos sobre as 
conclusões do processo; e, 

(c) Tendo devidamente em conta os pontos de vista e as preocupações da criança e, se 
eles não se harmonizam com a situação, explicar as razões para a criança. 

 



IX. O direito a uma assistência eficaz 
22. As crianças vítimas ou testemunhas e, se for caso disso, os membros da família devem ter 
acesso à assistência prestada por profissionais que tenham recebido a formação pertinente, tal 
como enunciado nos pontos 40 a 42 infracitados. Isso pode incluir assistência e serviços de 
apoio, tais como serviços financeiros, legais, de aconselhamento, de saúde, sociais e 
educacionais, serviços de recuperação física e psicológica, além de outros serviços 
necessários para a reintegração da criança. Toda essa assistência deve atender as necessidades 
da criança e capacitá-la a participar efetivamente em todas as etapas do processo de justiça. 
23. Ao prestar assistência às crianças vítimas ou testemunhas, os profissionais devem envidar 
todos os esforços para coordenar o apoio, para que a criança não seja submetida a 
intervenções excessivas. 

24. As crianças vítimas ou testemunhas devem receber assistência de pessoas de apoio, tais 
como especialistas em vítimas / testemunhas infantis, iniciando desde o relatório inicial e 
continuando até que tais serviços não sejam mais necessários. 
25. Os profissionais devem desenvolver e implementar medidas para tornar mais fácil para as 
crianças testemunharem ou darem provas para melhorar a comunicação e compreensão nas 
fases pré-julgamento e julgamento. Essas medidas podem incluir: 

(a) Especialistas em crianças vítimas ou testemunhas, para atender as necessidades 
especiais da criança; 

(b) Pessoas de apoio, incluindo especialistas e familiares apropriados, para acompanhar a 
criança durante o depoimento; e, 

(c) Nomear guardiões para proteger os interesses legais da criança, quando necessário. 
 

X. O direito à privacidade 
26. As crianças vítimas ou testemunhas devem ter a sua privacidade protegida como uma 
questão primordial. 
27. As informações relativas ao envolvimento de uma criança no processo de justiça devem 
ser protegidas. Isto pode ser conseguido mantendo a confidencialidade e restringindo a 
divulgação de informações que possam levar à identificação da criança que é uma vítima ou 
testemunha no processo de justiça. 
28. Devem ser tomadas medidas para proteger as crianças de uma exposição indevida ao 
público, por exemplo, excluindo o público e os meios de comunicação da sala durante o 
depoimento da criança, quando permitido pela legislação nacional. 

 

XI. O direito de ser protegido das dificuldades durante o processo de justiça 
29. Os profissionais devem tomar medidas para evitar dificuldades durante os processos de 
detecção, investigação e acusação, a fim de garantir o respeito aos melhores interesses e a 
dignidade das crianças vítimas ou testemunhas. 
30. Os profissionais devem abordar as crianças vítimas ou testemunhas com sensibilidade, 
devendo: 

(a) Prestar apoio às crianças vítimas ou testemunhas, incluindo o acompanhamento da 
criança durante todo o seu envolvimento no processo de justiça, quando atender ao 
melhor interesse da criança; 



(b) Fornecer segurança sobre o processo, inclusive informando de forma clara às crianças 
vítimas ou testemunhas das reais expectativas sobre o que esperar no processo, com a 
maior convicção possível. A participação da criança em audiências e julgamentos deve 
ser planejada com antecedência e todos os esforços devem ser envidados para 
assegurar a continuidade do bom relacionamento, durante todo o processo, entre a 
criança e os profissionais em contato com ela; 

(c) Assegurar que os julgamentos se realizem o mais rapidamente possível, exceto quando 
o adiamento servir para atender o melhor interesse da criança. A investigação de 
crimes envolvendo crianças vítimas ou testemunhas também deve ser acelerada e 
devem existir procedimentos, leis ou regras judiciais que permitam acelerar os casos 
envolvendo crianças vítimas ou testemunhas; e, 

(d) Utilizar procedimentos sensíveis às crianças, incluindo salas de entrevistas concebidas 
para crianças, serviços interdisciplinares para vítimas infantis integradas no mesmo 
local, ambientes de tribunal modificados que levem em consideração testemunhas 
infantis, recessos durante o depoimento de uma criança, audiências programadas em 
momentos do dia apropriados à idade e à maturidade da criança, um sistema de 
notificação apropriado para garantir que a criança vá ao tribunal apenas quando 
necessário e outras medidas adequadas para facilitar o testemunho da criança. 

31. Os profissionais também devem implementar medidas: 

(a) Para limitar o número de entrevistas: devem ser implementados procedimentos 
especiais para a obtenção de provas de crianças vítimas ou testemunhas, a fim de 
reduzir o número de entrevistas, declarações, audições e, especificamente, o contato 
desnecessário com o processo de justiça, assim como o uso de gravação de vídeo; 

(b) Para assegurar que as crianças vítimas ou testemunhas sejam protegidas, desde que 
compatíveis com o ordenamento jurídico e com o devido respeito pelos direitos da 
defesa, de serem contra-interrogadas pelo suposto autor: quando necessário, as 
crianças vítimas ou testemunhas devem ser entrevistadas, e examinadas em tribunal, 
fora da vista do suposto perpetrador, e providenciar salas de espera do tribunal e áreas 
privadas de entrevistas separadas; e, 

(c) Para assegurar que as crianças vítimas ou testemunhas sejam interrogadas de forma 
sensível às crianças e permitir o exercício da supervisão pelos juízes, facilitando o 
testemunho e reduzindo a potencial intimidação, por exemplo, utilizando meios de 
apoio ao testemunho ou nomeando peritos psicológicos. 

 

XII. O direito à segurança 
32. Quando a segurança de uma criança vítima ou testemunha puder estar em risco, devem ser 
tomadas medidas apropriadas para exigir que as autoridades competentes tenham 
conhecimento desses riscos de segurança e assim poder protegê-la antes, durante e após o 
processo de justiça. 

33. Os profissionais que tem contato com as crianças devem ser obrigados a notificar as 
autoridades competentes se suspeitarem que uma criança vítima ou testemunha foi lesada, está 
sendo prejudicada ou é suscetível de ser prejudicada. 
34. Os profissionais devem ser treinados para reconhecer e prevenir intimidações, ameaças e 
danos às crianças vítimas ou testemunhas. Quando as crianças vítimas ou testemunhas possam 
ser objeto de intimidações, ameaças ou danos, devem ser estabelecidas condições adequadas 
para garantir sua segurança. Tais salvaguardas poderiam incluir: 



(a) Evitar o contato direto entre crianças vítimas ou testemunhas e os supostos 
perpetradores em qualquer momento do processo de justiça; 

(b) Utilizar ordens de restrição obtidas judicialmente apoiadas por um sistema de registro; 

(c) Ordenar a prisão preventiva do acusado e estabelecer condições especiais de fiança 
"sem contato"; 

(d) Colocação do acusado em prisão domiciliar; e, 
(e) Dar às crianças vítimas ou testemunhas, sempre que possível e apropriado, a proteção 

da polícia ou de outros organismos competentes e salvaguardar os seus locais de 
permanência contra qualquer divulgação. 

 

XIII. O direito à reparação 
35. As vítimas infantis devem, sempre que possível, receber reparação a fim de obter um 
pleno restabelecimento, reintegração e recuperação. Os procedimentos para obter e fazer 
cumprir a reparação devem ser facilmente acessíveis e sensíveis às crianças. 
36. Desde que os procedimentos sejam sensíveis às crianças e respeitem estas Diretrizes, os 
procedimentos criminais e de reparação combinados devem ser incentivados, juntamente com 
procedimentos de justiça informal e comunitária, como a justiça restaurativa. 

37. A reparação pode incluir a indenização paga pelo ofensor conforme ordem judicial de 
origem penal, o auxílio dos programas de indenização das vítimas administrados pelo Estado 
e os danos ordenados a serem pagos em processo civil. Sempre que possível, devem ser 
somados os custos da reintegração social e educacional, tratamento médico, cuidados de 
saúde mental e serviços jurídicos. Devem ser instituídos procedimentos para assegurar a 
execução das ordens de reparação e o pagamento da reparação antes das multas. 

 

XIV. O direito a medidas preventivas especiais 
38. Em adição às medidas preventivas que devem ser aplicadas a todas as crianças, são 
necessárias estratégias especiais para as crianças vítimas ou testemunhas particularmente 
vulneráveis à recorrente vitimização ou ofensa. 
39. Os profissionais devem desenvolver e implementar estratégias e intervenções abrangentes 
e especialmente adaptadas nos casos em que existam riscos de que as vítimas infantis possam 
ser ainda mais vitimizadas. Estas estratégias e intervenções devem ter em conta a natureza da 
vitimização, incluindo a vitimização relacionada com o abuso no lar, exploração sexual, abuso 
em contextos institucionais e tráfico. As estratégias podem incluir aquelas baseadas em 
iniciativas do governo, da vizinhança e do cidadão. 
 

XV. Implementação 
40. Deve ser disponibilizada aos profissionais, que trabalham com vítimas infantis e 
testemunhas, uma formação, educação e informação adequadas com vista a melhorar e manter 
métodos, abordagens e atitudes especializadas, a fim de proteger e tratar de forma eficaz e 
sensível as crianças vítimas ou testemunhas. 
41. Os profissionais devem ser treinados para proteger efetivamente e atender às necessidades 
das crianças vítimas ou testemunhas, inclusive em unidades e serviços especializados. 



42. Este treinamento deve incluir: 

(a) As leis, normas e princípios pertinentes em matéria de direitos humanos, incluindo os 
direitos da criança; 

(b) Princípios e deveres éticos de seu cargo; 
(c) Sinais e sintomas que indicam crimes contra crianças; 

(d) Habilidades e técnicas de avaliação de crises, especialmente para encaminhamento, 
com ênfase na necessidade de confidencialidade; 

(e) Impacto, consequências, incluindo efeitos físicos e psicológicos negativos, e trauma 
dos crimes contra crianças; 

(f) Medidas e técnicas especiais para prestar assistência às crianças vítimas ou 
testemunhas no processo de justiça; 

(g) Aspectos de comunicação relacionados com a idade, interculturais e linguísticos, 
religiosos, sociais e de gênero; 

(h) Competências adequadas de comunicação adulto-criança; 
(i) Técnicas de entrevista e avaliação que minimizem qualquer trauma à criança enquanto 

maximiza a qualidade da informação recebida da criança; 
(j) Competências para lidar com crianças vítimas ou testemunhas de uma forma sensível, 

compreensiva, construtiva e tranquilizadora; 
(k) Métodos para proteger e apresentar provas e interrogar testemunhas infantis; e, 

(l) O papel do profissional que trabalha com crianças vítimas ou testemunhas, suas 
funções e os métodos utilizados. 

43. Os profissionais devem envidar todos os esforços para adotar uma abordagem 
interdisciplinar e cooperativa na ajuda às crianças, familiarizando-se com a vasta gama de 
serviços disponíveis tais como serviço de apoio às vítimas, advocacia, assistência econômica, 
aconselhamento, educação, saúde, serviços jurídicos e sociais. Esta abordagem pode incluir 
protocolos para as diferentes etapas do processo de justiça para encorajar a cooperação entre 
entidades que prestam serviços a crianças vítimas ou testemunhas, bem como outras formas 
de trabalho multidisciplinar que incluem agentes policiais, promotores, médicos, assistente 
social e psicólogo - que trabalham no mesmo local. 

44. A cooperação internacional deve ser intensificada entre os Estados e todos os setores da 
sociedade, tanto a nível nacional como internacional, incluindo a assistência mútua com vista 
a facilitar a coleta e o intercâmbio de informações e a detecção, investigação e repressão de 
crimes transnacionais envolvendo crianças vítimas ou testemunhas. 

45. Os profissionais devem considerar a utilização das presentes Diretrizes como base para o 
desenvolvimento de leis e políticas, padrões e protocolos escritos destinados a auxiliar 
crianças vítimas ou testemunhas envolvidas no processo de justiça. 
46. Os profissionais devem ser capacitados para revisar e avaliar periodicamente seu papel, 
junto com outras agências no processo de justiça, para assegurar a proteção dos direitos da 
criança e a implementação efetiva das presentes Diretrizes. 

 

36.ª reunião plenária 
 
22 de Julho de 2005 


