
ESTADO DE GOIÁS
POLICIA CIVIL

Portaria 690/2018 - PC

Delegado-Geral da Polícia Civil no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Instituir o Protocolo de Entrevista Investigativa Especial – PEIE para a colheita do termo de depoimento especial de crianças e de adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, especialmente com fulcro no art. 19, inciso XI, da Lei
estadual n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, e tendo em vista os serviços afetos a esta Pasta,

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente
vítima ou testemunha de violência e altera a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 8º, da Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017, a criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência
deve ser ouvido, perante a autoridade policial ou judiciária, por meio do depoimento especial,

CONSIDERANDO que, conforme o art. 11, da Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017, o depoimento especial será realizado por meio de antecipação de
prova quando se tratar de criança menor de 7 (sete) anos ou quando se tratar de criança ou adolescente vítima de violência sexual,

CONSIDERANDO que, excepcionadas as oitivas que deverão ser promovidas a partir do rito cautelar de antecipação de prova, o depoimento especial
será colhido na Delegacia de Polícia, oportunidade em que deverá ser respeitado o procedimento previsto no art. 12, da Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017,

CONSIDERANDO que  o  depoimento  especial  consiste  na  aplicação  de metodologia  diferenciada  de  oitiva  de  criança  e  adolescente  vítima  ou
testemunha de violência, com vistas à evitação do sugestionamento, da expressão de falsas memórias, da exposição de relato não fidedigno e da revitimização,

CONSIDERANDO o consignado no Protocolo de Entrevista  Estruturada para Avaliação de Denúncias de  Violência Sexual  – NICHD (National
Institute o Child Health and Human Development), no Protocolo de Entrevista Forense – NCAC e na Técnica de Entrevista não Indutiva de Tilman Furniss – 1993,

CONSIDERANDO a necessidade de se padronizar a colheita do depoimento especial em nível de Polícia Civil do Estado de Goiás, de modo a torná-la
instrumento de concretização dos objetivos visados pela Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído o Protocolo de Entrevista Investigativa Especial – PEIE para a colheita do depoimento especial de crianças e de adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência, que será aplicado na oitiva de crianças maiores de 7 (sete) anos de idade e de adolescentes, desde que não vítimas ou testemunhas
de violência sexual.

Parágrafo único. Nos termos do art. 11, da Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017, quando se tratar de criança menor de 7 (sete) anos de idade ou de
violência sexual, o depoimento especial será colhido em sede de produção antecipada de prova judicial.

Art. 2º O depoimento especial será colhido em horário mais adequado e conveniente à criança ou ao adolescente e em local apropriado e acolhedor
com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade do ouvido e o resguardo de qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou com outra pessoa
que represente ameaça, coação ou constrangimento.

Parágrafo único. A colheita do depoimento especial será gravada em áudio e vídeo.

Art. 3º Com vistas ao atendimento do art. 12, da Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017, o depoimento especial será colhido a partir da observância das
seguintes etapas:

I – descritiva: fase em que serão informadas as características gerais da criança ou do adolescente a ser ouvido, a partir da descrição da aparência física
e do estado emocional e comportamental deste;

II – interpelativa: fase em que a partir da apresentação, do estabelecimento do rapport e da formulação das perguntas sequenciais serão colhidas as
informações sobre o fato objeto da investigação.

Art.  4º  Na apresentação,  o  responsável  pela  colheita  do  depoimento  especial  deverá,  sucessivamente,  cumprimentar  a criança ou o adolescente,
identificar-se pelo nome, esclarecer a profissão ou o cargo ocupado, informar a data e o horário e estabelecer o seguinte diálogo: “Parte do meu trabalho envolve falar
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com crianças e jovens e eles podem me contar a verdade sobre coisas que lhes aconteceram. Por isso, antes de começarmos, quero ter certeza de que você compreendeu
que é muito importante que você me conte [o que aconteceu] / [o que você viu]”. Diante da compreensão da criança ou do adolescente: “Ah, você entendeu. Já vi que
você compreende o que significa contar a verdade. É muito importante que hoje você me diga só a verdade. Você deve me falar só as coisas que realmente [aconteceram
com você] / [você viu]. Se eu fizer uma pergunta que você não entendeu, diga: ‘Eu não entendi’. Está bem? Se eu não entender o que você está me contando, vou pedir
para me explicar melhor. Se eu fizer uma pergunta e você não souber a resposta, diga apenas ‘Eu não sei’. Se eu disser coisas erradas, você deve me avisar. Está
bem?”.

Art. 5º No estabelecimento do rapport, o responsável pela colheita do depoimento especial deverá estabelecer o seguinte diálogo com a criança ou o
adolescente a ser ouvido: “Agora quero conhecê-lo melhor. Conte-me coisas que você gosta de fazer.” Diante da resposta da criança ou do adolescente: “Conte-me algo
que lhe aconteceu e que você gostou muito. É muito importante que você me conte tudo o que lembrar sobre as coisas que aconteceram com você. Você pode me contar
coisas boas e coisas ruins. Eu não gostaria que você deixasse nada de fora”.

Art.  6º  Na formulação das perguntas sequenciais,  o responsável  pela  colheita  do depoimento especial deverá observar,  na medida do possível  e
guardadas as peculiaridades do caso concreto, os seguintes questionamentos seriais:

I – Você sabe onde você está?

II – Com quem você veio?

III – O que ele(a) falou quando vocês vieram para cá?

IV – O que você veio fazer aqui?

V – Você tem algum história para me contar?

VI – Alguma vez alguém fez algo com você de que você não gostou? / Alguma vez alguém fez algo com outra pessoa e você não gostou?

VII – Você tem alguma história para me contar sobre você e o _________?

VIII – Você me disse que ________. Conte-me mais sobre isso.

IX – Conte-me tudo, do começo ao fim.

X – Quantas vezes isso aconteceu?

XI – E como ele(a) fez isso?

XII – Onde você estava quando isso aconteceu?

XIII – Que horas isso aconteceu?

XIV – Quem estava lá quando isso aconteceu?

XV – Você tem mais alguma coisa para me falar sobre isso?

Art. 7º Encerrada a fase interpelativa com a formulação das perguntas sequenciais, o depoimento especial será finalizado a partir da confecção do
respectivo termo, cujo modelo seguirá o disposto no Anexo I desta Portaria.

Art. 8º O depoimento especial, em atendimento ao art. 11, §2º, da Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017, deverá ser colhido uma única vez, salvo se
justificada, em despacho fundamentado do Delegado de Polícia, a imprescindibilidade da repetição e diante da concordância da criança ou do adolescente ou de seu
representante legal, o que deverá ser consignado expressamente no novo termo.

Art. 9º Este protocolo poderá ser empregado para a oitiva de jovens entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos vítimas ou testemunhas de violência nos
termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017.

Art. 10. O Delegado de Polícia presidente da investigação poderá se valer da representação pelo depoimento especial em sede de produção antecipada
de prova nos casos abrangidos por esta Portaria se assim indicar sua convicção técnico-jurídica.

Art. 11 São documentos integrantes/anexo a esta portaria: Anexo I - O fluxograma de atendimento de criança e de adolescente vítima ou testemunha de
violência no âmbito da Polícia Civil; Anexo II - Depoimento Especial da Criança e de Adolescente vítima ou testemunha de violência; Anexo III  -  Relatório de
Observação da Vítima - ROV; Anexo IV - Recognição Visuográfica - RECOV.

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

GABINETE DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em Goiânia, aos 30 dias do mês de maio do ano de 2018.

André Fernandes de Almeida
Delegado-Geral da Polícia Civil

ANEXO I
FLUXOGRAMA
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

DELEGACIA DE POLÍCIA

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇA E DE ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA
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ANEXO II
TERMO DE DEPOIMENTO ESPECIAL
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

DELEGACIA DE POLÍCIA

TERMO DE DEPOIMENTO ESPECIAL

Aos 4 dias do mês de Abril do ano de 2018, às 10h15min, nesta cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Delegacia de Polícia, onde presente se achava
o Delegado de Polícia _____________, comigo, Escrivão de Polícia do cargo, ao final assinado, compareceu a testemunha / vítima:

Nome:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Data de Nascimento:

Idade:

Filiação:

Estado Civil:

Endereço:

Telefone(s):

QUE,  nos termos do disciplinado pela Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e  com
observância do Protocolo de Entrevista Investigativa Especial – PEIE, elaborado a partir das referências teóricas do NICHD – National Institute of Child Health and
Human Development, do Protocolo de Entrevista Forense – NCAC e da Técnica de Entrevista não Indutiva de Tilman Furniss (1993), instituído, no âmbito da Polícia
Civil do Estado de Goiás por meio da Portaria n.º ___________/2018-SEI-PC, passou a ser inquirido(a) com a aplicação da metodologia diferenciada de oitiva de
criança e de adolescente vítima ou testemunha de violência, que evita o sugestionamento, a expressão de falsas memórias, a exposição de relato não fidedigno e a
revitimização, nestes termos:

1 – Das Características Gerais da Criança ou do Adolescente

1.1 - Da aparência física:

1.2 - Do estado emocional e comportamental:

2 – Da Interpelação

2.1 – Dos Cumprimentos e da Apresentação

“Bom dia / Boa tarde, eu me chamo ______________  e sou_____________________________”.

“Hoje é dia_______________ e agora são ________________”.

“Parte do meu trabalho envolve falar com crianças e jovens e eles podem me contar a verdade sobre coisas que lhes aconteceram. Por isso, antes de
começarmos, quero ter certeza de que você compreendeu que é muito importante que você me conte [o que aconteceu] / [o que você viu]”.

Diante da compreensão da criança ou do adolescente: “Ah, você entendeu. Já vi que você compreende o que significa contar a verdade. É muito
importante que hoje você me diga só a verdade. Você deve me falar só as coisas que realmente [aconteceram com você] / [você viu]. Se eu fizer uma pergunta que você
não entendeu, diga: ‘Eu não entendi’. Está bem? Se eu não entender o que você está me contando, vou pedir para me explicar melhor. Se eu fizer uma pergunta e você
não souber a resposta, diga apenas ‘Eu não sei’. Se eu disser coisas erradas, você deve me avisar. Está bem?”.

2.2 – Do Estabelecimento do Rapport

"Agora quero conhecê-lo melhor. Conte-me coisas que você gosta de fazer.”

Resposta:

“Conte-me algo  que  lhe  aconteceu  e  que  você  gostou  muito.  É  muito  importante  que  você  me conte  tudo  o  que  lembrar  sobre as  coisas  que
aconteceram com você. Você pode me contar coisas boas e coisas ruins. Eu não gostaria que você deixasse nada de fora.”

Resposta:

2.3 – Das Perguntas Sequenciais

1. “Você sabe onde você está?”

Resposta:

2. “Com quem você veio?”

Resposta:
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3. “O que ela/ele falou quando vocês vieram para cá?”

Resposta:

4. “O que você veio fazer aqui?”

Resposta:

5. “Você tem alguma história para me contar?”

Resposta:

6. “Alguma vez alguém fez algo com você que você não gostou?” / "Alguma vez alguém fez algo com outra pessoa e você não gostou?"

Resposta:

7. “Você tem alguma história para me contar sobre você e o ______________?”

Resposta:

8. “Você me disse, Input 16, conte-me mais sobre isso.”

Resposta:

9. “Conte-me tudo, do começo ao fim.“

Resposta:

Diante do relato sobre o fato objeto de investigação

10. “Quantas vezes isso aconteceu?”

Resposta:

11. “E como ele(a) fez isso?”

Resposta:

12. “Onde você estava quando isso aconteceu?”

Resposta:

13. “Que horas isso aconteceu?”

Resposta:

14. “Quem estava lá quando isso aconteceu?”

Resposta:

15. “Você tem mais alguma coisa para me falar sobre isso?”

Resposta:

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. O presente depoimento especial foi colhido nos termos da Lei n.º 13.431, de 04 de abril de 2017, que
estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e do Protocolo de Entrevista Investigativa Especial – PEIE, instituído, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Goiás por
meio da Portaria n.º _____/2018-SEI-PC, e na presença do representante legal ___________________, portador(a) do RG nº ____________________, e do advogado
_______________,  registro  profissional  nº  ____________.  Lido  e  achado  conforme,  segue  devidamente  assinado  pela  Autoridade  Policial,  pelo  depoente,  pelo
representante legal, pelo advogado e por mim, ________________, Escrivão de Polícia, que o digitei.

_________________________________
Autoridade Policial

_________________________________
Depoente

_________________________________
Representante Legal

_________________________________
Advogado

__________________________________
Escrivão de Polícia

ANEXO III
RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DA VÍTIMA

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

DELEGACIA DE POLÍCIA
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DA VÍTIMA - R.O.V.

1 - Descrição das características físicas da criança/adolescente.

1 - Descrição das características comportamentais da criança/adolescente.

3 - Acompanhantes.

4 - Observações.

Local e data.

Assinatura.

ANEXO IV
RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA - RECOV

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

DELEGACIA DE POLÍCIA

RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA - RECOV (LOCAL EXTERNO)
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Local e data

Assinatura.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Delegado-Geral da Polícia Civil, aos 28 dias do mês de maio de 2018.

André Fernandes de Almeida
Delegado-Geral da Polícia Civil

Documento assinado eletronicamente por ANDRE FERNANDES DE ALMEIDA, Delegado-Geral da Polícia Civil, em 30/05/2018, às 11:54, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
informando o código verificador 2675135 e o código CRC 2B75D751.
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