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Lei 13.431/2017 e Decreto 9.603/2018

1º Encontro

✓ Revisitando a Legislação sobre a Escuta Especializada e o
Depoimento Especial (Lei 13.431/2017 e Decreto 9.609/208)

✓ Revitimização

✓ Protagonismo do CMDCA no processo de implementação
da escuta especializada.

✓Violências



Oficina 1
Aspectos normativos e legais (ECA, Lei 13.431/17 e 
Decreto 9.603/18: interface com demais legislações 

vigentes.



CF/88 ECA/90 Res. Conanda

113/2006
Lei 13.431/17

MARCO LEGAL
SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS



Constituição Federal/88
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a
violência no âmbito de suas relações.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do
adolescente.



Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069/1990)

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico
ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro
pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos
executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los,
educa-los ou protegê-los. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do
adolescente.

Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma articulada na
elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de
tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de
adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014).



Resolução CONANDA nº 113/2006:
Dispõe sobre os parâmetros para instituição e fortalecimento do
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas
governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos
normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção,
defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e
do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal



Lei n.º 13.431/2017
Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência

Inovadora

Mecanismos e 
princípios de integração 

de políticas de 
atendimento

Define procedimentos: 
Escuta Especializada e 
Depoimento Especial



Constitui-se num dos mais recentes
mecanismos destinados a coibir a
violência contra crianças e
adolescentes, com prerrogativas
destinadas ao atendimento a essa
população, sejam vítimas ou
testemunhas. O intuito é a criação de
um atendimento mais eficaz e
humanizado, para a proteção “integral
e prioritária” dessa população
(DIGIÁCOMO e DIGIÁCOMO, 2018, p.
5).



Qual é o maior objetivo da Lei 
da Escuta Especializada e do 

Depoimento Especial?



Revitimização

• Reviver sofrimento já experimentado
(vítima ou testemunha);

• Repetição desnecessária da história de
violência vivida ou presenciada;

• Pesquisas na área apontam que hoje
meninos e meninas são ouvidas(os)
cerca de oito a dez vezes ao longo de
um processo judicial. Repetindo e
revivendo a situação sofrida para
diversos órgãos de atendimento,
investigação e responsabilização.
(Childhood Brasil)



Formas de violências previstas pela Lei 
13.431/2017

Art. 4º Para os efeitos
desta Lei, sem prejuízo
da tipificação das
condutas criminosas,
são formas de
violência:

I - violência física
II - violência psicológica
III - violência sexual
IV - violência institucional



I - Violência Física:

entendida como a ação
infligida à criança ou ao
adolescente que ofenda sua
integridade ou saúde
corporal ou que lhe cause
sofrimento físico.



II - Violência Psicológica:
a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à
criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização,
indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying) que possa
comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional;

b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação
psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos
genitores, pelos avós ou por quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou
vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou que cause prejuízo ao
estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este;

c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou
indiretamente, a crime violento contra membro de sua família ou de sua rede de
apoio, independentemente do ambiente em que cometido, particularmente
quando isto a torna testemunha.



III - Violência Sexual: entendida
como qualquer conduta que constranja a
criança ou o adolescente a praticar ou
presenciar conjunção carnal ou qualquer
outro ato libidinoso, inclusive exposição do
corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico
ou não, que compreenda:

a) Abuso Sexual
b) Exploração Sexual Comercial
c) Tráfico de pessoas



DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

Estupro

Art. 213, CP: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se
pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a
vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2o Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” (NR)



Estupro de vulnerável (incluído pela Nº 12.015, de 2009)

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor
de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§ 1ºIncorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que,
por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

§ 2º (VETADO)

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.

§ 4º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm


IV - Violência Institucional: entendida como a praticada por
instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar
revitimização.

AÇÃO: nas minhas intervenções, consigo me desvincular de
preconceitos, estereótipos e ideais (infância, juventude, família)?
Será que eu naturalizo violências? Eu deixo que as pessoas falem ou
eu falo por elas? Quando do procedimento de escuta especializada,
eu informo as crianças e adolescentes sobre o que vai acontecer
com elas ao longo do atendimento, eu as incluo nos processos
decisórios?

OMISSÃO: se você não está atenta às necessidades dessas pessoas,
quando não acompanha seus casos, quando não se preocupa em
saber como se deram os atendimentos relativos aos
encaminhamentos realizados. Uma negligência profissional.



Qual a relação da Violência Institucional 
com a rede de atendimento?



Como a rede de atendimento pode contribuir 
para evitar a violência institucional?



1. Intervenção planejada, a partir do estabelecimento de fluxos e
protocolos de atendimento, que haja qualificação técnica das pessoas
envolvidas nos atendimentos, evitando qualquer tipo de improviso ou
amadorismo.

2. Atenção: Instituir fluxos e protocolos não quer dizer que todos devem
ser atendidos da mesma forma, mas sim ter respeitada a sua
individualidade (nível de desenvolvimento, a capacidade de
compreensão e o estado emocional da criança/adolescente vítima ou
testemunha), inclusive ser respeitada quanto a recusa em falar sobre um
fato.



O que se pretende, portanto, é oferecer ferramentas práticas para 
padronizar os procedimentos, a abrangência e a sequência do 

atendimento na rede de proteção, incluindo a coleta de evidências 
sobre a violência perpetrada, o registro e o seguimento na rede. 

Busca chamar a atenção para o fenômeno da revitimização durante o 
processo de atendimento e oferece ferramentas práticas para 

enfrentar e superar essa questão. 



Sistema de Garantia de Direitos - SGD



ECA e a articulação em rede.

Art. 86. A política de
atendimento dos direitos da
criança e do adolescente far-
se-á através de um conjunto
articulado de ações
governamentais e não-
governamentais, da União,
dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.



REDES - CONCEITO

Sistema de nós e elos capaz de
organizar pessoas e instituições, de
forma igualitária e democrática, em
torno de um objetivo comum (CAOPCAE
- MPPR).

Neste caso o objetivo comum “é a não
revitimização”.



Os profissionais envolvidos no sistema 
de garantia de direitos da criança e do 
adolescente vítima ou testemunha de 

violência primarão pela não 
revitimização da criança ou adolescente 

e darão preferência à abordagem de 
questionamentos mínimos e 
estritamente necessários ao 

atendimento (art. 15, Decreto n.º 
9.603/2018).



As redes são fundamentalmente uma 
articulação entre pares que tem por 
pressuposto que cada segmento ou 

serviço é incapaz de atender sozinho aos 
segmentos sociais vulnerabilizados ou em 

situação de risco social e pessoal, 
exigindo assim, o reconhecimento do 

outro como um importante aliado, em 
uma relação de cooperação, partilha de 
objetivos e princípios éticos comuns, a 

partir de suas especificidades.



É papel dos profissionais da rede de 
atenção à infância e adolescência 

identificar e denunciar tais situações.



PREVENÇÃO PRIMÁRIA



1. Informar a comunidade institucional sobre
o assunto.

2. Desenvolver um programa de educação
para a saúde sexual.

3. Criar nas políticas sociais um ambiente que
inclua verdadeiramente as crianças em
situação de vulnerabilidade social e risco.

4. Realizar um trabalho preventivo com os
pais das crianças e adolescentes,
principalmente com famílias de crianças
“em situação de risco”.



PREVENÇÃO SECUNDÁRIA



São aquelas ações que devem ser tomadas quando 
as crianças e os adolescentes estão em “situação 

de risco” ou quando já ocorrem casos de violência 
sexual. É preciso, portanto, evitar a sua 

perpetuação e que ela provoque maiores sequelas 
nas crianças e adolescentes abusados.



Por que muitos profissionais, mesmo 
sabendo que é uma obrigação legal, não 

notificam as autoridades das suspeitas ou 
ocorrências de violência sexual? 



•Resistência psicológica e emocional

•Falta de percepção das situações de
abuso e de informação sobre como
proceder

•Falta de tempo



•Medo de se envolver em
complicações

•Falta de credibilidade na
Polícia e Justiça



PREVENÇÃO TERCIÁRIA



•O imediato encaminhamento da
criança/adolescente aos serviços
educacionais, médicos, psicológicos e
jurídico-sociais.

•Ações da Segurança Pública que visem
à responsabilização e à assistência ao
abusador, contribuindo para a quebra
do ciclo de impunidade e
consequentemente do ciclo do abuso
sexual.







É indispensável...

•A rede de atendimento se sentir segura quanto ao
caminho que a suspeita ou situação de violência vai
seguir dentro da rede.
•Com a estruturação de um protocolo com acordos

claros e bem definidos, as possibilidades de
revitimização serão significativamente diminuídas.
•Cada ator da rede terá clareza de seu papel e da

importância em tratar as questões de violência com
compromisso ético.







Decreto 9.603/2018

Fixou o prazo de 180 dias, a partir de sua publicação, para a criação,
preferencialmente no âmbito dos conselhos de direitos da criança e do
adolescente, de um Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado
e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou
Testemunhas de Violência (art.9º,I) com a finalidade de articular,
mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial,
além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o
aprimoramento da integração do referido comitê.



II - definir o fluxo de atendimento, observados os seguintes
requisitos:

a) os atendimentos à criança ou ao adolescente serão feitos de
maneira articulada;

b) a superposição de tarefas será evitada;

c) a cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os
equipamentos públicos será priorizada;

d) os mecanismos de compartilhamento das informações serão
estabelecidos;

e) o papel de cada instância ou serviço e o profissional de
referência que o supervisionará será definido.



Decreto 9.603/18
Atendimento intersetorial

Art. 9º, § 1º O atendimento intersetorial poderá conter os seguintes procedimentos:

I - acolhimento ou acolhida [posicionamento ético do profissional, adotado durante o
processo de atendimento da criança, do adolescente e de suas famílias, com o objetivo
de identificar as necessidades apresentadas por eles, de maneira a demonstrar
cuidado, responsabilização e resolutividade no atendimento (art. 5º, inciso II)];
II - escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção;
III - atendimento da rede de saúde e da rede de assistência social;
IV - comunicação ao Conselho Tutelar;
V - comunicação à autoridade policial;
VI - comunicação ao Ministério Público;
VII - depoimento especial perante autoridade policial ou judiciária; e
VIII - aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar, caso necessário.




