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INTRODUÇÃO

A Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, procurou estabelecer uma nova sistemática 
para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, tanto 
na seara “protetiva”, na perspectiva de minimizar os efeitos deletérios do ocorrido, quanto 
na “repressiva”, no sentido de responsabilizar, de forma rápida e efetiva, os vitimizadores, 
proporcionando a “integração operacional”

atuação, evitando a ocorrência da chamada “revitimização” e/ou da “violência institucional”.

O objetivo, em última análise, é a implementação de uma política pública destinada 
a fazer com que o Estado (lato sensu) esteja preparado para prevenir, se possível, e agir com 

violência envolvendo crianças e adolescentes1, contribuindo assim para evitar que as vítimas 
ou testemunhas sejam violadas em seus direitos quando de seu atendimento pelos diversos 
agentes corresponsáveis, assim como reduzir os vergonhosos índices de impunidade que 
permeiam a matéria.

O presente Guia Prático, dessa forma, visa a auxiliar os membros do Ministério 
Público, no exercício de suas atribuições, a buscarem a implementação, sobretudo em 
âmbito municipal2

vítimas ou testemunhas de violência, procurando dar efetividade ao contido na citada Lei nº 
13.431/2017 e no Decreto nº 9.603/2018, que a regulamentou.

Embora se destine, sobretudo, a membros do Ministério Público com atribuições em 
matéria de infância e juventude e criminal (notadamente na repressão a crimes contra crianças 
e adolescentes), é recomendável que algumas das providências mencionadas no presente Guia 
Prático sejam planejadas e executadas em colaboração com membros que atuam em outras 
áreas, sobretudo no patrimônio público/improbidade administrativa (dados os potenciais 

3), saúde, 
educação e assistência social4.

Por questão de metodologia, este Guia Prático será dividido em cinco partes, a 
saber: (1) Mapeamento e articulação da “rede de proteção” a crianças e adolescentes vítimas 
de violência; (2) Fomento à deliberação do Plano Municipal destinado à prevenção, ao 
enfrentamento e ao atendimento especializado de crianças e adolescentes vítimas de violência, 
em suas mais variadas formas, com ênfase para os casos de abuso e exploração sexual; (3) 
Escuta especializada; (4) Depoimento especial; e (5) Comentários ao Decreto nº 9.603/2018.



Na sequência, serão fornecidos diversos modelos de peças processuais e 
extraprocessuais que, sempre que necessário, poderão ser utilizados para implementação da 
política de atendimento acima referida e dos mecanismos que a integram.

De início, sugere-se a instauração de um inquérito civil ou procedimento 
administrativo preliminar5, destinado a colher as informações e tomar as providências 
necessárias para assegurar a implementação e a adequada operacionalização da aludida 
política pública, devendo-se primar por intervenções na esfera extrajudicial, usando, dentre 
outras, das prerrogativas conferidas pelos arts. 201, §5º e 211, da Lei nº 8.069/90.

1 – DO MAPEAMENTO E ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO 
A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE 
VIOLÊNCIA

Como ponto de partida para atuação do Ministério Público, é fundamental 
obter, junto aos gestores competentes, informações acerca da estrutura disponível para o 
atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (assim como as 
suas respectivas famílias), de sua forma de atuação e da 6 do atendimento 
prestado, diante da demanda existente.

demanda de atendimento, por espécie (ou categoria) de 
violência, aliás, é de suma importância, inclusive para elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, que será tratado 
no item 2 deste Guia Prático, bem como para avaliação dos resultados obtidos ao longo de 
sua implementação.

Esses dados podem ser obtidos por meio de ofícios a serem expedidos tanto aos 

Tutelar7, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente8, Conselhos Setoriais 
deliberativos de políticas públicas (sobretudo os de Saúde, Educação e Assistência Social, 

“rede de proteção” a que se refere a Lei nº 13.431/2017 seja 
municipais, a política de atendimento a crianças e adolescentes 

estaduais, 



Ministério Público – com atuação tanto em matéria de infância e juventude quanto em matéria 
criminal).

Uma questão preliminar a avaliar é se o município, de fato, possui uma “rede de 
proteção” à criança e ao adolescente, cuja existência se constitui num verdadeiro pressuposto 
para uma série de providências a serem tomadas ao longo do atendimento das vítimas ou 
testemunhas de violência.

Para que uma “rede de proteção”, de fato, possa ser como tal considerada (ao 

“programas e serviços” (como CRAS, CREAS, CAPs, dentre outros correspondentes às “medidas” 
relacionadas nos arts. 18-B, 101 e 129 da Lei nº 8.069/909), mas é também fundamental que 
tais equipamentos estejam articulados entre si
conjuntas/coordenadas e trocando informações acerca dos casos atendidos, sempre na busca 
de soluções concretas para os mesmos.

É de todo salutar, portanto, que a mencionada “rede de proteção” seja devidamente 
formalizada (ou oficializada), por meio de Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente local ou Decreto do Prefeito Municipal, de modo que tenha seus 

com a instituição de um calendário de reuniões, regimento interno, entre outras providências 
que assegurem seu funcionamento adequado e ininterrupto.

Importante lembrar que o art. 14, §2º, da Lei nº 13.431/2017 prevê a necessidade da 
“rede de proteção”, de um que seja encarregado do 

atendimento de vítimas de violência sexual, ao qual incumbirá “garantir a urgência e a celeridade 

de outras formas de violência, a depender da demanda existente, mas o dispositivo deixa 
claro que, em qualquer caso, é preciso dar especial atenção ao atendimento de  
(incluindo, notadamente nos casos de abuso sexual, a observância dos protocolos relativos à 

 

é uma das principais atribuições da “rede de proteção”, o que servirá, inclusive, para evitar a 
“violência institucional”, como o art. 13, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017 evidencia10.

“portas 
de entrada” para as diversas situações de violência, é fundamental sua ampla divulgação, tanto 

“rede de proteção” quanto junto à sociedade, procurando conscientizar a 
todos acerca da importância da  – mesmo diante da mera suspeita – da ocorrência da 

caput, 
da Lei nº 13.431/2017: o , o Conselho 
Tutelar e/ou autoridade policial.

pelo recebimento da denúncia, mas também pelo atendimento da vítima ou testemunha 



propriamente dita atuem, ainda que em regime de plantão ou sobreaviso, 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, até 
porque a violência não tem dia nem hora para ocorrer e, estatisticamente, é muito mais comum 

A busca da estruturação e organização da “rede de proteção” à criança e ao 
adolescente, portanto, deve levar em conta essa realidade, de modo que a “escuta especializada”, 

indicado pela “rede”, que servirá de ponto de partida para uma série de providências tanto 
na esfera “protetiva” quanto “repressiva” (no que diz respeito ao autor da violência), possa ser 
efetuada o quanto antes e a qualquer momento
relação às já referidas intervenções de , sobretudo diante da notícia da ocorrência de 
violência sexual.

Em muitos casos, como resultado dessa coleta de informações, será constatado 
que o município simplesmente não dispõe de equipamentos destinados ao atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e seus pais/responsáveis11, ou 
que tais equipamentos, quando existentes, não estão dimensionados para atender a demanda 

a devida especialização, em horários incompatíveis e/ou com uma série de outros problemas 

Desnecessário dizer que tal situação precisa ser superada com o máximo de 
urgência, pois o não oferecimento ou a oferta irregular de um serviço público de tamanha 
relevância, além de tornar os gestores públicos competentes passíveis de responsabilização (cf. 
art. 208 da Lei nº 8.069/90), acarreta graves prejuízos às crianças e aos adolescentes atendidos 
(ou não “violência institucional”
Lei nº 13.431/2017.

complexa, que demandará uma atuação estratégica do Ministério Público12, pautada pela 

que cada qual tenha consciência de seu papel e o desempenhe de maneira efetiva.

Se, de um lado, a expedição de ofícios é uma atividade natural e necessária para 
formalização do pedido de informações13, por outro, é de todo recomendável que seja precedida 

possível esclarecer a todos a razão e a importância dessa coleta de dados e das medidas 
subsequentes, de modo que todos deem sua colaboração para que o município disponha de 
uma política pública destinada a proporcionar um atendimento especializado e humanizado 
para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência14.



Na ocasião poderão ser prestados esclarecimentos acerca de algumas disposições 
“rede de proteção” e/ou a alguns dos 

possam cumprir a contento o papel que lhes foi destinado pelo citado Diploma Legal.

É preciso deixar claro, desde sempre, que a implementação da política de 
atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, assim como dos 
mecanismos que a integram, decorre de expressa determinação da Lei nº 13.431/2017, que 
também prevê a integração operacional entre a “rede de proteção”
Pública e do Sistema de Justiça, que devem estabelecer entre si uma relação de parceria, e não 
de subordinação.

A atuação da “rede”, na esfera “protetiva”, aliás, guarda total autonomia em relação 

estes se integrar, estabelecer canais de comunicação e articular ações, de modo a otimizar 
esforços e evitar a “revitimização”.

Assim sendo, além de promover/estimular a “articulação da rede”, de modo que 
“protetivo” 

especializado ao qual crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência têm direito, 
é preciso articular ações  a “rede”, assegurando o diálogo e a  entre esta 
e os Sistemas de Justiça e de Segurança Pública.

Esse é mais um processo que reclama a realização de reuniões e o estabelecimento de 

como forma de romper a inércia, superar diferenças e estreitar o relacionamento entre 
todos, de modo que cada um saiba qual é e cumpra de maneira efetiva seu papel quando do 
atendimento dessa complexa demanda, colaborando com os demais, na medida do possível, 
na busca do completo esclarecimento do caso, da “proteção integral” das vítimas e testemunhas 
e da célere responsabilização dos vitimizadores.

Embora a “rede” deva agir de forma autônoma e independente do Ministério Público, 
é fundamental que as Promotorias com atribuições tanto em matéria de infância e juventude 
como criminal com ela mantenham uma interlocução permanente, inclusive para que possa 
intervir prontamente quando do surgimento de alguma das situações previstas no art. 19, 
incisos III e IV, da Lei nº 13.431/2017.

Uma vez articulada a “rede”
e canais de comunicação referidos, é importante assegurar seu funcionamento ininterrupto 
(independentemente da intervenção do Ministério Público), para o que é preciso “empoderar” 
seus integrantes e conscientizá-los da importância de assumir o “protagonismo” da busca da 
“proteção integral” das crianças e adolescentes atendidas.

E a consecução desse objetivo será sobremaneira facilitada a partir da mencionada 
“rede de proteção”15, com a existência de um regimento interno e de um 

calendário de reuniões ordinárias, que garantam a continuidade dos trabalhos, entre outras 
iniciativas mencionadas no presente Guia Prático, como é o caso da elaboração e implementação 
do 

, que será abordado no item 2 subsequente.



2 – DO PLANO MUNICIPAL DESTINADO À PREVENÇÃO, AO 
ENFRENTAMENTO E AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

A atuação da “rede de proteção”
integram os Sistemas de Justiça e de Segurança Pública, deve se dar no âmbito da política de 
atendimento anteriormente referida, que, por sua vez, é materializada por meio de um “Plano 

, de cunho decenal16

violência.

A elaboração e implementação desse “Plano”, que se convencionou chamar de 

, visa a instituir uma “política de Estado” (lato sensu), na perspectiva de assegurar 
sua continuidade, independentemente da alternância de poder entre os governantes (que é da 
essência do regime democrático).

E a responsabilidade pela elaboração e aprovação do aludido  
é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) local, ao qual 

corresponsáveis17.

Assim sendo, ainda na esfera extrajudicial, deve o Promotor de Justiça expedir ofícios 
ao CMDCA18 para que este informe se no município já foi aprovado, por meio de Resolução, 
o aludido Plano Municipal destinado à prevenção, ao enfrentamento e ao atendimento 
especializado de crianças e adolescentes vítimas de violência, devendo, caso positivo, ser 

competentes.

Na mesma oportunidade, devem ser solicitadas informações acerca da previsão, no 
“Plano”, 

dos recursos necessários para sua efetiva implementação.

E aqui vale abrir um parêntese: embora caiba ao município a responsabilidade pela 
concretização da política de atendimento à infância e à juventude19, o Poder Público geralmente 

Tal argumento deve ser analisado com ressalvas, não apenas porque, em matéria 
de infância e juventude, vigora o , 
de ordem Constitucional (cf. art. 227, caput, de nossa Lei Maior)20, mas porque cabe ao 



e à União as contrapartidas devidas21, podendo, inclusive, ingressar com as medidas judiciais 
e extrajudiciais cabíveis22. Ademais, muitas das ações a serem implementadas reclamam um 
mero reordenamento institucional, com a adequação de espaços já existentes, remanejamento 

Caso o aludido  ainda não tenha sido elaborado, será necessário 
tomar as providências cabíveis para que isso ocorra com o máximo de urgência, inclusive para 
adequação do orçamento público às suas previsões.

Necessário lembrar que o foro competente para elaboração e aprovação do “Plano” 
é o  local, que congrega 
representantes do governo e da sociedade e que, para o desempenho desse relevante mister, 
deve receber, por parte do Poder Público, a estrutura devida, inclusive de ordem técnica (e 
técnico-jurídica), o que se mostra indispensável para realização de reuniões e debates, coleta 
e tabulação de dados e informações, elaboração de documentos etc.

, que integra a 
, tendo em sua composição representantes do 

governo e estando sujeito às mesmas regras e princípios que regem a administração pública 
em geral23, respondendo seus integrantes, por ação ou omissão, na forma da Lei Penal e da Lei 
de Improbidade Administrativa.

Assim sendo, é preciso que o CMDCA assuma o protagonismo do processo 
de elaboração e aprovação do 

, promovendo, por meio de reuniões ordinárias 
e extraordinárias, audiências públicas etc., um  destinado a conscientizar, 
mobilizar e envolver todos os setores do governo e segmentos da sociedade no sentido da 
criação e/ou aperfeiçoamento de ações destinadas à prevenção e ao enfrentamento das mais 
variadas formas de violência contra crianças e adolescentes.

Na ausência do , portanto, cabe ao Ministério Público cobrar, 
junto ao CMDCA local (e, eventualmente, também junto ao Poder Público24

respectivo processo destinado à sua elaboração, com a tomada das providências necessárias 
para tanto.

que necessário se faz estabelecer um prazo razoável para sua conclusão.

Para tanto, sugere-se a expedição de uma recomendação administrativa25, com a 

públicos corresponsáveis a ele vinculados.



Uma vez aprovado e publicado o , será também preciso assegurar 
sua ampla divulgação, assim como a adequação
públicos corresponsáveis por sua execução às suas disposições e a  de 

Vale destacar que esse trabalho será em parte facilitado a partir da criação do 
“comitê de gestão colegiada” previsto pelo art. 9º do Decreto nº 9.603/2018, que regulamentou 
a Lei nº 13.431/2017, que tem a incumbência de articular, mobilizar, planejar, acompanhar 
e avaliar as ações da “rede de proteção”

Com efeito, dispõe a citada norma:

dos adolescentes, o comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e de proteção 

O citado prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme se extrai do texto da norma, 
será contado da data da publicação do Decreto, que se deu em 10 de dezembro de 2018. 
Logo, esse prazo se esgotará no dia 09 de junho de 2019.

Em caso de não atendimento da Recomendação acima sugerida, e inexistindo outra 
solução extrajudicial para alcançar os já citados objetivos da Lei nº 13.431/2017, é de se avaliar 
a conveniência e oportunidade do ajuizamento de ação civil pública26, providência extrema 
que somente deve ser tomada como ultima ratio, seja pela demora inerente ao trâmite das 

à eventual decisão favorável.

Caso, de fato, não reste alternativa, o ajuizamento de ACP com obrigação de fazer 
contra o ente público deve ser acompanhado de  contra os agentes 
que se mostrem omissos no cumprimento de suas obrigações em relação à matéria, valendo 
mais uma vez fazer referência ao disposto nos arts. 208 e 216 da Lei nº 8.069/90 e nos arts. 28 
e 29 da Lei nº 12.594/2012 (estes por analogia), que fazem expressa referência ao contido na 
Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).



3 – DA ESCUTA ESPECIALIZADA

Conforme disposto no art. 7º, da Lei nº 13.431/2017,

É, em suma, o momento no qual a criança ou o adolescente vítima ou testemunha 
de violência será ouvido pela “rede de proteção” instituída no município, de modo que se 
possa entender o que aconteceu, inclusive para que sejam desencadeadas, desde logo, as 
intervenções de cunho “protetivo”

da prática de infração penal.

Embora o  da escuta especializada não seja a produção de prova 
(mas sim, como anteriormente mencionado, colher elementos indispensáveis à atuação 
“protetiva” “rede”
quando de sua realização deverão ser comunicados incontinenti à autoridade policial27, sem 
prejuízo de outras providências decorrentes de protocolos instituídos diante de determinadas 
situações, em especial quando detectada a ocorrência (ou possível ocorrência) de violência 
sexual (valendo destacar o contido nos já citados arts. 13, caput, 14, §2º e 19, incisos III e IV, da 
Lei nº 13.431/2017).

Sobreleva, portanto, a importância da articulação/integração operacional entre a 
“rede de proteção”
modo que a escuta especializada seja inserida no contexto (mais abrangente) da política de 
atendimento idealizada pela Lei nº 13.431/2017.

Na forma da Lei nº 13.431/2017, portanto, a escuta especializada deve ser realizada 
pela “rede de proteção”, de modo que o relato da criança ou adolescente seja colhido por 

, especialmente, por meio de programas, serviços 
ou equipamentos que proporcionem atenção e atendimento integral e interinstitucional às 
vítimas ou testemunhas de violência, compostos por equipes multidisciplinares especializadas.

Em outras palavras, o que a Lei nº 13.431/17 e o Decreto nº 9.603/2018 preconizam 
é que a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência seja prontamente atendido 

“protetivas” de maneira 
integral e célere, de preferência em um mesmo local, para evitar a “revitimização”.

Vale destacar que nem a Lei nº 13.431/2017 nem o Decreto nº 9.603/2018 disseram 
exatamente onde será efetuada essa “escuta”, se na rede de saúde, assistência social ou em 

, com infraestrutura e espaço físico que garantam a 
privacidade (arts. 5º, incisos VII e XI, e 10, da Lei nº 13.431/2017).

A título de exemplo, o Centro de Referência no Atendimento Infantojuvenil (CRAI) 
situado em Porto Alegre/RS, que presta atendimento a crianças e adolescentes vítimas de 



como: peritos e policiais civis. O CRAI efetua a escuta especializada, facilita o registro da 
ocorrência policial, faz a preparação para as perícias médico-legais clínicas e psíquicas, procede 

emergenciais em saúde e o encaminhamento para tratamento terapêutico na rede de saúde 
do município de origem da vítima28. Em caso de interrupção da gravidez, é coletado material 
genético, pelo corpo de peritos da Secretaria de Segurança/DML em parceria com a equipe de 

29.

Em municípios que não dispõem de um Centro de Referência similar ao CRAI, 

atendimento equivalente30, ainda que o equipamento que realizará o atendimento inicial, 
efetuando a escuta especializada, funcione em regime de “sobreaviso” no período noturno, 

setor de 
e protocolos de atendimento a serem implementados.

Com efeito, embora, como visto acima, a Lei nº 13.431/2017 e o Decreto nº 
9.603/2018 não explicitem o local onde a escuta especializada deve ser realizada, a Lei Federal 
nº 12.845/2013 preconiza que os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual 
atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento dos 
agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, 
aos serviços de assistência social (art. 1º do citado Diploma Legal).

Ademais, o  em todos os hospitais integrantes da 
rede do SUS, compreende os seguintes serviços: 

 (art. 3º, Lei nº 12.845/2013).

Assim, caberá ao médico, quando atender paciente vítima de violência, preservar 

§§2º e 3º, Lei nº 12.845/2013).

Mesmo em municípios que não dispõem de hospitais, o setor de saúde deverá se 
organizar para prestar um atendimento equivalente, ainda que, a depender do caso, este tiver 
de ser efetuado fora do domicílio (nos moldes do previsto na Portaria nº 55/1999 da Secretaria 
de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde).



E todos
propriamente dita, sejam os demais encarregados do atendimento das crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas de violência (em toda sua amplitude), devem ser orientados sobre 
como proceder (e sobre o que não devem fazer), de modo a evitar a “revitimização”.

Ainda como forma de prevenir a “revitimização”, é importante que, por ocasião 
da escuta especializada, a vítima ou testemunha de violência, observada sua capacidade de 
compreensão e nível de desenvolvimento, seja informada de seus direitos relacionados no art. 
5º da Lei nº 13.431/2017 (entre outros), inclusive o de permanecer em silêncio, assim como o 
de requerer “medidas protetivas” contra o autor da violência (a exemplo das previstas no art. 21 
da Lei nº 13.431/2017)31.

E caso detectada, por ocasião da escuta especializada, alguma das situações 
previstas no art. 19, incisos III ou IV, da Lei nº 13.431/201732

da “rede” ser orientado a , fornecendo todas as 
informações necessárias para tomada das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

Tanto a escuta quanto seus desdobramentos, no âmbito da “rede de proteção”, 
deverão ser registrados num “prontuário” individual ou equivalente, ao qual deverão ter acesso 

33), sem prejuízo da necessidade de manutenção do sigilo das informações em 
relação aos demais34.

Diante desse panorama normativo e de todas as possibilidades elencadas, em 
havendo recusa, por parte do Poder Público, em organizar a “rede de proteção” para se adequar 

mais adequado para o município, sugere-se a instauração de Inquérito Civil para que a matéria 
possa ser melhor avaliada (vide Anexo V deste Guia Prático).

Com o Inquérito Civil em andamento, diante das provas produzidas, ouvida a “rede” 
local, o membro do Ministério Público poderá avaliar qual será o melhor caminho a seguir e 
qual modelo de atendimento deverá ser prestado, sempre levando em consideração que o 
ideal é o atendimento integral num único local.

Caso as respostas obtidas com os ofícios expedidos demonstrem a necessidade 
de um posicionamento formal do Ministério Público, é também possível a expedição de 
Recomendação Administrativa sobre o tema (vide Anexo VI deste Guia Prático).



3.1 – Diferença entre escuta especializada e revelação 
espontânea da violência

Como visto acima, escuta especializada
de proteção designado para colher, junto à criança ou ao adolescente, vítima ou testemunha 
de violência, elementos informativos preliminares acerca do ocorrido, na perspectiva de apurar 
a existência de indícios da alegada situação de violência, que se mostrem indispensáveis ao 

da responsabilização dos autores da violência.

A escuta especializada poderá coincidir com o momento da revelação da violência 
pela vítima ou testemunha, mas não se confunde com ela.

A “revelação espontânea da violência” pela vítima ou testemunha, nos moldes do 
previsto pelo art. 4º, §2º, da Lei nº 13.431/2017, a rigor, poderá ocorrer em qualquer local, na 
família, entre amigos, na escola, durante um atendimento de saúde, geralmente no ambiente 
onde a criança ou o adolescente se sinta seguro para relatar a violação de direito.

Como regra, em tais ocasiões, as pessoas às quais a situação de violência será 
relatada não se encontram tecnicamente habilitadas para realizar uma escuta especializada, 
de forma a não sugestionar ou revitimizar a criança ou o adolescente.

Recomendável, portanto, que em tais ocasiões o interlocutor apenas ouça a criança 
ou o adolescente com atenção, sem qualquer intervenção, registre o relato (devendo ser 

caput, da Lei nº 13.431/201735) e a encaminhe 
para escuta especializada na “rede de proteção”. Essa orientação deve ser repassada a todos os 

Lei nº 13.431/2017), com ampla divulgação também à sociedade, nos moldes do previsto pelo 
art. 13, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, como forma de evitar a “revitimização”.

A escuta especializada propriamente dita, como visto acima, deverá ser realizada 

preservar a intimidade e privacidade da criança e do adolescente, sendo recomendado que 
ocorra em um Centro Integrado, onde poderá receber todos os atendimentos emergenciais 
necessários, sobretudo em matéria de saúde.

3.2 – Da importância da criação de um Centro Integrado

O objetivo do Centro Integrado é oferecer um atendimento humanizado, sem a 
estigmatização e “revitimização” das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
violência que acessem o atendimento. Essas qualidades se caracterizam pelo fornecimento, 
num mesmo local, de serviços multidisciplinares, evitando que a vítima tenha que percorrer 
diversas instituições para ter seu direito violado restituído.

A proximidade dos serviços também facilita a coleta e a troca de informações que 
podem compor o corpo de evidências capazes de auxiliar na proteção do direito da criança e 
do adolescente, no tratamento posterior das vítimas e na restituição de seus direitos e, ainda, 
na persecução do vitimizador, de modo a evitar que a violência se perpetue, imprimindo maior 



Segurança e Justiça.

Ademais, a alta qualidade e, consequentemente, a maior credibilidade das 

são elemento importante que colabora para tomadas de decisões seguras pelos atores do 
Sistema de Garantia de Direitos.

Em municípios que ainda não dispõem de tal equipamento, é de todo salutar 

interlocução com os Sistemas de Justiça e Segurança Pública para prestar um atendimento 

É também possível que, a depender da demanda existente e outros fatores, 

a todos, nos moldes do previsto na Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de 
 providências, ou se valerem de qualquer outro 

instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades36, sem prejuízo 

Lei nº 13.431/2017.

corresponsáveis estabeleçam uma relação de parceria
atendimento que permitam o acionamento recíproco, sempre que necessário, de modo que, 
a depender do caso, todos possam se deslocar ao espaço preconizado pelo já referido art. 10 

tendo sempre como preocupação primeira o bem-estar da criança ou adolescente e a plena 
efetivação de seus direitos fundamentais, tomando as cautelas necessárias para evitar a prática 
da “violência institucional”.

4 – DO DEPOIMENTO ESPECIAL

Em breve síntese, a Lei nº 13.431/2017 alterou a dinâmica da forma de colheita 
da prova testemunhal junto a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, 
por reconhecer que estes não podem sofrer a denominada  (ou 
“revitimização”

feitos, quer perante a autoridade policial, quer perante a autoridade judiciária.

Nesse compasso, o art. 4º, inciso IV, do citado Diploma Legal passou a considerar 
“violência institucional” qualquer ato que possa “gerar revitimização”.

A Lei nº 13.431/2017 conceitua o depoimento especial como sendo o procedimento 
de oitiva de crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência perante a autoridade 

irão colher o relato diretamente).



Por força dos artigos 9º e 10 da Lei nº 13.431/2017, ao prestar o depoimento 
especial, a criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual, 
com o suposto autor ou acusado, ou com pessoa que represente ameaça, coação e/ou 
constrangimento, assim como esta oitiva será realizada em local apropriado e acolhedor, com 
infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente.

 O depoimento especial será promovido pela autoridade policial ou judiciária por 
meio do procedimento previsto no artigo 12 da Lei nº 13.431/2017.

Além dos cuidados da preparação do local para a coleta do depoimento, a Lei 
estabelece que a coleta deverá ser “regida por protocolos”. Os referidos “protocolos” consistem 
em técnicas de entrevistas investigativas baseadas nas boas práticas fundamentadas na 

e treinados de forma continuada para a aplicação dos protocolos de entrevista investigativa.

Segundo o art. 11 da legislação em comento, o depoimento especial será, sempre 

a ampla defesa do investigado.

Essa previsão legal tem especial repercussão nos feitos de competência do Tribunal 
do Júri, onde geralmente as vítimas (no caso de tentativa) ou testemunhas são ouvidas na 
fase da pronúncia e posteriormente em plenário. Mesmo em tais casos, deve prevalecer a 
regra da escuta da criança ou do adolescente uma única vez, sendo que eventual depoimento 
colhido na fase da pronúncia (que a Lei determina seja gravado em áudio e vídeo) deverá ser 
reproduzido em plenário37, cabendo aos jurados valorar seu conteúdo de acordo com sua livre 
convicção, no contexto das demais provas produzidas.

Em situações excepcionais, quando se entender imprescindível a coleta (ou repetição) 
do depoimento de criança/adolescente vítima ou testemunha quando da realização do 
julgamento perante o Tribunal do Júri propriamente dito, desde que 
expresso desta (conforme previsto nos arts. 5º, inciso VI, e 11, §2º, da Lei nº 13.431/2017), 
deverá ser observado o mesmo procedimento do já citado art. 12 da Lei nº 13.431/2017, não 

38.

Importante destacar que a coleta do depoimento especial da criança ou do 
adolescente vítima ou testemunha de violência (e muito menos sua repetição, no plenário do 

39) não é, de modo algum, 
, sendo inclusive expressamente prevista, pelo art. 5º, inciso VI, da Lei nº 13.431/2017, 

a possibilidade daquela se recusar a depor, caso em que , 
sob pena de acarretar a mencionada “violência institucional”.

Em qualquer caso, é preciso ter em mente que a criança ou o adolescente não pode 
ser tratado como mero , mas sim uma pessoa em desenvolvimento 
que, por força nada menos que do art. 227, caput
reproduzido pelo art. 5º da Lei nº 8.069/90), deve ser colocada a salvo de toda e qualquer 



forma de “negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, sendo este 
verdadeiro comando constitucional

todos os meios lícitos de prova são 
admissíveis em Direito40, razão pela qual deve-se buscar comprovar a ocorrência de eventual 
crime contra a criança ou adolescente, ou por ela testemunhado, por outros meios41.

Diante dessas diretrizes, quando viável a demonstração da ocorrência dos fatos 
por outros meios de prova permitidos em lei, o Ministério Público deve evitar efetuar a coleta 
do depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, 
ressalvada a manifesta intenção de estas prestarem tais declarações.

Caso haja necessidade da coleta do depoimento, isso deverá ocorrer com estrita 
observância ao disposto na Lei nº 13.431/2017, com o consentimento da criança ou do 
adolescente e de seu representante legal. E se a criança ou o adolescente desejar ser ouvido 
pessoalmente pela autoridade policial ou judiciária (o que somente deverá ocorrer em caráter 
excepcional), o consentimento da criança ou do adolescente e de seu representante legal deverá 

equipe técnica respectiva (cf. art. 12, §1º, da Lei nº 13.431/2017)42.

Em todos os casos devem ser tomadas todas as cautelas relativas à preparação 
prévia da vítima ou testemunha e seu resguardo quanto à presença do acusado no local.

Caso o depoimento especial tenha sido colhido pela autoridade policial, seu teor, 
por força do disposto no art. 22 da Lei nº 13.431/2017, deve ser corroborado por outras provas 

a exame de DNA), de modo a evitar que seja necessária a coleta de novo depoimento da vítima 
ou testemunha em Juízo, frustrando o objetivo da Lei de não “revitimização” da criança e do 
adolescente, fulcro nos arts. 11, caput, e 12, §5º, da Lei nº 13.431/2017.

mostra viável a coleta do depoimento de crianças e adolescentes pelo método tradicional, em 
sala de audiência, salvo
sua vontade nesse sentido, conforme exposto.

A realização de audiência em que sejam testemunhas crianças e adolescentes, sem 

em tese, “violência institucional”
9.603/2018 e no art. 4º, inciso IV, da Lei nº 13.431/2017.

evitar que crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas sejam ouvidos em audiência pelo 
método tradicional, com a violação de seus direitos fundamentais.

 
,



Nos estados em que inexistem salas de depoimento especial, tem-se requerido a 
realização de estudos pela equipe técnica do Juízo (como se tratasse de verdadeira perícia), 
com a apresentação de quesitos pelo Ministério Público e defesa técnica do acusado.

disponíveis na “rede de proteção” (ou mesmo em outros espaços), valendo destacar que a Lei nº 
13.431/2017 em momento nenhum exige que o depoimento seja colhido nas dependências do 

em qualquer local, desde que preencha os requisitos do art. 10 da Lei 
nº 13.431/2017 e do art. 23 do Decreto nº 9.603/2018 e seja transmitido em tempo real para 
sala de audiências (cf. art. 12, inciso III, da Lei nº 13.431/2017).

indispensável que o Poder Judiciário implemente salas de depoimento especial em todas as 
Comarcas ou, quando tal providência se mostrar viável, que seja assegurada, minimamente, a 
instalação de salas de depoimento especial de abrangência regional.

4.1 - Da produção antecipada da prova

Diante da prática de violência contra crianças e adolescentes, a agilidade na resposta 

vitimizadores, é essencial, constituindo-se um direito expressamente reconhecido àquelas, ex vi 
do disposto no art. 5º, incisos I e VIII, da Lei nº 13.431/201743.

Isso importa na necessidade de dar maior celeridade aos processos e procedimentos 

produção de provas e, por via de consequência, na coleta do depoimento especial (quando for 
o caso).

A rapidez na coleta do depoimento especial mostra-se também relevante para 
preservação da qualidade da prova, haja vista que o decurso do tempo tende a fazer com que 
a vítima, sobretudo enquanto criança ou adolescente, esqueça detalhes relevantes sobre o 
fato, sem mencionar a possibilidade de interferências externas que possam “contaminar” seu 
relato.

É nesse contexto que se enquadra a coleta do depoimento especial a título de 

Processo Penal em conjugação com o art. 11, caput e §1º, da Lei nº 13.431/2017.

Na forma da Lei, o depoimento especial deverá ser tomado em sede de produção 

capacitados, com o uso de protocolos técnicos baseados nas boas práticas de entrevista 

em áudio e vídeo, preservando-se o sigilo.



O art. 11, §1º, da Lei nº 13.431/17 estabelece que o depoimento especial seguirá 
o rito cautelar de antecipação de prova: “I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 

Entende-se que o legislador quis proteger a criança com menos de sete anos, vítima 
de qualquer tipo de violência, utilizando um critério etário em razão das condições da frágil 

prova testemunhal. No inciso II, o critério utilizado foi a forma da violência, independentemente 
da idade da criança ou do adolescente, em razão da facilidade com que a vítima pode ser 
constrangida para que nada revele em seu depoimento.

No entanto, a produção antecipada da prova somente poderá ocorrer respeitado 
o disposto no artigo 11, caput, da Lei nº 13.431/2017, ou seja, desde que garantida a ampla 
defesa do acusado.

Assim, para que essa prerrogativa constitucional e legal seja observada, há 
necessidade de haver indícios de autoria e descrição do fato delituoso.

O artigo 11, §1º, da Lei nº 13.431/2017 estabelece o rito para a produção antecipada 
de prova, podendo ser a medida proposta como ação cautelar, ou requerida incidentalmente 
quando do oferecimento da denúncia (no caso de ação cautelar, vide modelo que consta do 
Anexo VII deste Guia Prático).

O que vai determinar a necessidade ou não desse rito é o restante da prova 
carreada durante a investigação44, assim como a presença de alguma das situações elencadas 
no dispositivo (vítima ou testemunha com menos de sete anos de idade ou no caso de violência 
sexual, em suas diversas modalidades).

Assim sendo, diante da notícia da prática de crime contra criança ou adolescente, o 
membro do Ministério Público com atribuição criminal poderá: (i) arquivar o inquérito policial, 

de forma autônoma; ou, havendo justa causa, (iii) oferecer a denúncia e a ação cautelar de 

adolescente preste depoimento especial logo no início do processo.

Caso indeferido o pedido de realização da coleta do depoimento especial a título de 
produção antecipada de prova, vide o modelo de correição parcial que consta do Anexo VIII 
deste Guia Prático.

Importante ressaltar que, quando o depoimento especial for realizado em sede de 

que serviu de base para o ajuizamento da demanda cautelar, atentando para o resguardo do 
sigilo do seu conteúdo, de forma a agilizar o oferecimento de denúncia, o eventual requerimento 
de “medidas protetivas”, a realização de eventuais diligências faltantes ou a elaboração de 
promoção de arquivamento.

De toda sorte, a Lei nº 13.431/2017 busca a celeridade na obtenção da prova, 
devendo todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
primarem pela rapidez da investigação e do processamento das questões de violência.



5 - COMENTÁRIOS AO DECRETO Nº 9.603/2018

Em dezembro de 2018, entrou em vigor o Decreto nº 9.603, que regulamenta a 
Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, também conhecida como de Lei da Escuta Protegida (ou 
Especial), que instituiu o chamado 

em inquéritos policiais, processos judiciais e outros procedimentos administrativos.

“violência institucional” – que é aquela 
praticada por agente público ou no desempenho de função pública, em instituição de qualquer 
natureza, por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o atendimento à criança 
ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência – bem como de revitimização quando do 
acolhimento ou acolhida45.

O artigo 10 dispõe sobre a atenção à  das crianças e dos adolescentes 
em situação de violência, estabelecendo que o atendimento será prestado por equipe 

rede.

“revelação espontânea 
de violência” praticada contra criança e adolescente na seara da educação, dispondo que o 

a revelação de situação de violência sofrida pela criança ou adolescente, ou tem ciência da 
ocorrência do ato por qualquer outro meio, não deve realizar a escuta especializada diretamente, 
e sim encaminhar as vítimas a centro ou serviço de atendimento integrado, caso existente no 
Município.

 
ao Conselho Tutelar46, na forma do artigo 13 da Lei nº 13.431/2017 (a exemplo do que já era 
previsto pelo artigo 56, inciso I, da Lei nº 8.069/90), podendo incorrer na infração administrativa 
prevista no artigo 245 da Lei nº 8.069/90, caso se abstenha de adotar tal providência.

Vale dizer que o mesmo artigo 13 da Lei nº 13.431/2017 prevê a possibilidade de 
“Serviço de 

47 e à autoridade policial (neste último caso, em 
havendo suspeita da prática de crime contra a criança ou o adolescente ou que tenha sido por 

“rede de proteção”  não 



apenas ao Conselho Tutelar, mas também a outros integrantes do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, a depender de cada situação ou modalidade de violência.

Público sempre que a pronta intervenção deste se mostrar necessária (conforme previsto no 
artigo 15, inciso III, da Lei nº 13.431/201748). Neste caso, caberá à “rede de proteção” não apenas 

(fáticos e técnicos) necessários para propositura da demanda judicial respectiva.

Importante também não confundir o acionamento do Ministério Público para tomada 
49) com 

caput, parte 
50

 
(o que deve sempre ocorrer).

, por força não apenas 
do disposto no artigo 13 da Lei nº 13.431/2017, mas também do artigo 13 da Lei nº 8.069/90 
(que, por sinal, vale para todos agentes públicos e mesmo particulares, independentemente da 
área em que atuam e/ou da função que exercem).

No que se refere ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Decreto destaca, 
em seu artigo 12, a importância das políticas desenvolvidas no âmbito da proteção social 
básica, visando a fortalecer a capacidade protetiva das famílias e prevenir as situações de violência 
e de violação de direitos da criança e do adolescente, além de direcioná-los à proteção social 
especial para que recebam o atendimento especializado ao qual têm direito, quando essas 

Importante destacar que, por princípio elementar contido tanto na Lei nº 8.069/9051 
quanto na Lei nº 13.431/201752, a criança/adolescente tem o direito a permanecer junto a 
seus pais/responsável, a menos que seja constatado, por ocasião da escuta especializada ou 
quando de alguma avaliação técnica subsequente, da presença da situação prevista no art. 
19, inciso IV, da Lei nº 13.431/2017 (ou seja, quando constatada a 
com capacidade protetiva em razão da situação de violência”), sendo que, em qualquer caso, o 
afastamento da criança/adolescente do convívio familiar dependerá da instauração de processo 
judicial contencioso
ampla defesa (cf. arts. 101, §2º c/c 153, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90).

Em sendo constatado que os pais/responsáveis são autores da violência, deverão ser 
submetidos à avaliação técnica e encaminhados para os programas/serviços correspondentes 
às medidas relacionadas nos arts. 18-B e 129 da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo de sua 
responsabilização criminal em decorrência do mesmo fato.

A norma é clara ao determinar que o acompanhamento especializado de crianças 
e adolescentes em situação de violência e de suas famílias será realizado, preferencialmente, 
no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), por meio do Serviço de 



Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), em articulação com os 
demais serviços, programas e projetos do SUAS.

Nesse sentido, é imprescindível que o membro do Ministério Público com atribuição 

âmbito da proteção social especial, a qual tem como objetivo restaurar os direitos violados, 
fazendo cessar a situação de violência.

O artigo 13 do Decreto prevê os procedimentos a serem observados pela autoridade 
policial durante a confecção do registro de ocorrência, que deverá ser realizado, sempre que 
possível, com a utilização de informes e documentos produzidos por outros serviços (com os 

a indispensável integração operacional).

A autoridade policial deverá priorizar a busca de informações com a pessoa que 
acompanha a criança ou o adolescente, de forma a preservá-lo, observado o disposto na Lei 
nº 13.431/2017, assim como buscar a comprovação do ocorrido por outros meios (cf. artigo 
22 do mesmo Diploma Legal).

Em relação à perícia física, o Decreto estabelece que somente deve ser realizada em 
casos em que houver a necessidade de coleta de vestígios, devendo ser dispensada quando 
realizada apenas para afastar a ocorrência de fatos, como tem sido praxe nos procedimentos 
policiais, na medida em que expõe a criança ou o adolescente a exames de natureza invasiva. 

inclusive na área da Segurança Pública, sendo certo que, mesmo quando necessário o exame, 

tomadas para evitar a prática das já referidas “revitimização” e/ou 

Para tanto, o Decreto em comento também sugere que os peritos deverão, 
sempre que possível, obter as informações necessárias sobre o fato ocorrido com os adultos 
acompanhantes da criança ou do adolescente ou por meio de atendimentos prévios realizados 
pela rede de serviços.

compartilhamento de informações, de forma a evitar a “revitimização”, resguardando-se o 
caráter sigiloso das mesmas.

O artigo 14 estabelece o procedimento a ser observado pelo Conselho Tutelar que, 
ao receber a comunicação sobre a ameaça ou violação de direitos, deverá efetuar o registro do 
atendimento realizado, do qual deverão constar as informações coletadas com o familiar ou o 
acompanhante da criança ou do adolescente e aquelas necessárias à aplicação da medida de 
proteção da criança ou do adolescente.

Tutelar realize a escuta especializada da criança ou do adolescente (o ideal, aliás, é que em tais casos 
não a ouça diretamente
integrados, quando existentes, ou serviços que possuam especialização para atendimento no 

prática de crime contra crianças e adolescentes,  ao Conselho Tutelar sua investigação53
 



, devendo instituir canais de comunicação com a autoridade policial e com esta integrar 

prejudiquem a coleta de provas acerca do ocorrido.

O artigo 16 prevê que, caso a violência contra a criança ou o adolescente ocorra em 
programa de acolhimento institucional ou familiar, em unidade de internação ou semiliberdade 

considerado o melhor interesse da criança ou do adolescente.

O artigo 19, por sua vez, detalha a escuta especializada, estabelecendo que é 

saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, com o objetivo de 
assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência, para a superação das 
consequências da violação sofrida, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento 

Novamente, o legislador prioriza a busca de informações para o atendimento da 

envolvidos no atendimento, bem como dos familiares ou acompanhantes das vítimas.

O parágrafo 4º do artigo 19 traz importante regra a ser observada por todos os 

esclarecendo que a escuta especializada não tem o escopo de produzir prova para o processo 

procedimento de “acolhimento” (recepção humanizada) e proteção de crianças e adolescentes, 

elementos a ele relativos.

Em que pese tal previsão, como visto acima, a compreensão sobre o que exatamente 
aconteceu (se é que algo de fato aconteceu) e quem é o responsável pela violência não interessa 

crianças e adolescentes, sendo certo que, de uma forma ou de outra, é dever de todos impedir 
que crianças e adolescentes continuem expostos à violência e/ou à ocorrência de alguma 
das situações previstas no artigo 19, incisos III e IV, da Lei nº 13.431/201754, o que reclama a 
coleta de tais elementos informativos, ainda que de maneira preliminar, por ocasião da escuta 
especializada, com o subsequente acionamento da autoridade policial e/ou Ministério Público, 
conforme o caso.

Ademais, é de se considerar que, embora a escuta especializa não tenha como 

para formação de sua convicção, sendo o conteúdo das informações obtidas considerado e 
valorado à luz do restante das provas produzidas no processo, valendo mais uma vez lembrar 
do contido no artigo 5º, inciso LVI (a contrariu sensu), da Constituição Federal.

Em contrapartida, o artigo 22 do Decreto estatui que o depoimento especial é o 
procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante 



 devendo primar pela 
não revitimização da criança ou do adolescente.

indispensável a oitiva da criança ou do adolescente, consideradas as demais provas existentes, 
de forma a preservar sua saúde física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e 
social (valendo lembrar que, de uma forma ou de outra, a vítima ou testemunha não pode ser 
constrangida a prestar o depoimento contra sua vontade manifesta, sob pena da prática da já 
referida “violência institucional”).

O dispositivo em comento enfatiza a necessidade de se respeitar o silêncio da 
criança ou do adolescente, havendo menção no Decreto de que as pausas prolongadas e o 
tempo das vítimas deve ser também respeitado.

Dessa forma, não é aconselhável a designação de muitas audiências com depoimento 
especial em uma mesma pauta (ou data), pois a duração de cada uma é variável, e a diligência 
relativa a um único caso pode durar o dia inteiro.

O Decreto prevê no artigo 23 que o depoimento especial deve ser colhido em sala 
reservada, com decoração acolhedora e simples, contrariamente ao que ocorria no passado, 
em que crianças eram ouvidas em salas repletas de brinquedos coloridos e elementos que 
causavam distração.

O artigo 26 estabelece que o depoimento especial deve ser conduzido por 
autoridades capacitadas, evitando-se questionamentos que possam induzir o relato da criança 

“violência 
institucional”.

O dispositivo resguarda, ainda, a  daquele que conduz o 

cotejo desse dispositivo com o contido nos artigos 5º, inciso VII e parágrafo único, e 12, §3º, da 
Lei nº 13.431/2017, conclui-se que o técnico responsável pela coleta do depoimento especial 
não deve assumir uma postura meramente “passiva” por ocasião da diligência, mas sim 

que causem constrangimento e/ou sofrimento à criança ou adolescente (sem jamais perder de 
vista que não é esta quem está em julgamento).

possam desempenhar adequadamente as funções previstas na Lei nº 13.431/2017.

compreendam a sistemática de proteção introduzida pelo arcabouço normativo composto pela 
Lei nº 13.431/2017 e pelo Decreto nº 9.603/2018, sem prejuízo do conhecimento especializado 
(ainda que em linhas gerais) do Estatuto da Criança e do Adolescente e normatização correlata.

O artigo 28 dispõe sobre a necessidade de criação de modelo de registro de 
informações
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, contendo os dados pessoais, a descrição do 
atendimento e os encaminhamentos realizados (vide anexo XI).

O modelo de registro de informações pode consistir em uma com 



Tal medida se mostra salutar para prevenir a “revitimização” de crianças e 
adolescentes que sofreram violência, de forma a evitar que estes tenham de repetir o relato 

da criança ou do adolescente na “rede de proteção”.

Os dados em questão são de natureza sigilosa, conforme disposto no artigo 30 do 
Decreto, sendo prevista a criação de um sistema eletrônico de registro e compartilhamento 
de informações, que será implementado de modo a integrar as informações produzidas 
pelo Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de 
Violência.

Enquanto o sistema referido não estiver em funcionamento, recomenda-se a 

correio eletrônico, resguardado o sigilo das informações55.

Em qualquer caso, o registro e compartilhamento de informações relativas aos 

complexidade devem mesmo ser individualmente debatidos no âmbito da “rede de proteção”, 
sempre na busca da solução que, concretamente, melhor atenda aos interesses das crianças 
e adolescentes.

Com base nos dados colhidos, deverá ser efetuada sua sistematização, de modo 

execução, nos moldes do preconizado no artigo 14, §1º, inciso VIII, da Lei nº 13.431/2017.

E, se de um lado as informações relativas aos atendimentos individuais são 
naturalmente sigilosas, como já referido, os dados quantitativos e qualitativos referentes às 
demandas existentes e aos resultados obtidos devem ser sistematizados e divulgados 
periodicamente, podendo ser utilizados em campanhas de conscientização e na mencionada 

CONCLUSÃO

membros do Ministério Público, mas sobretudo com o aprimoramento da forma como crianças 
e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência são atendidos pelo Poder Público, assim 
como deve-se proceder quando da apuração dos crimes respectivos, na perspectiva de 
responsabilização dos vitimizadores.

A implementação dessa nova sistemática de atendimento é sem dúvida uma tarefa 
complexa, que importa numa série de mudanças, tanto de ordem estrutural quanto cultural, 
que por certo encontrará resistência por parte de alguns.



Embora o Ministério Público não seja o único responsável pela plena efetivação das 
disposições da Lei nº 13.431/2017, sua intervenção pode ser decisiva para que isso ocorra, 
seja no sentido de dar início ao processo de organização da “rede de proteção” e de instituição 

revisão destes, sempre na busca do aperfeiçoamento do atendimento e da “proteção integral” 
das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.


