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Como estruturar o atendimento
a crianças e adolescentes vítimas de violência?

Apresentação
Apresentamos, neste, um resumo das respostas ao questionário eletrônico
que foi parte da metodologia usada para a realização do workshop "Como estruturar o
atendimento a crianças e adolescentes vítimas e ou testemunhas de violência?", ocorrido no
auditório do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) no dia 16 de agosto de 2019,
transmitido via webcast. Ressaltamos que, além da participação presencial na capital, também
ocorreram reuniões em diversos municípios do Estado para assistirem juntos a transmissão, com
o intuito de melhorar o alinhamento entre os atores envolvidos na implementação da Lei
nº 13.431/2017.
Esse questionário foi elaborado com a finalidade de entendermos
minimamente como os municípios estão se estruturando para a implementação e sedimentação
da referida Lei. Sabemos que na maioria das Comarcas persistem sérios desafios a serem
enfrentados para a sua efetiva implementação e, a partir daí, a proteção necessária estabelecida
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reproduzido de forma sistematizada pela nova
legislação - no que tange ao sistema de garantia de seus direitos.
Foram elaboradas questões subjetivas, pois, a princípio, o objetivo era
subsidiar as próximas ações de capacitação a serem realizadas pelos parceiros do workshop
(MPPR, TJPR, Defensoria Pública, FORTIS, Polícia Cívil e OAB).
Faz-se necessário esse esclarecimento, visto que, esse material não tem
caráter de pesquisa, nem tampouco tínhamos a intenção de sistematizá-las. Não houve, na
elaboração deste resumo, uma consideração puramente científica, pois perguntas subjetivas
dificultam ou impossibilitam (em alguns itens) um levantamento estatístico fidedigno, mas
exprimem um panorama aproximado da realidade referente as questões da Lei, em alguns
municípios do Estado do Paraná.
O trabalho de interpretar e sistematizar as respostas subjetivas em

gráficos, para que se pudesse “quantificar” algumas situações possíveis coube a Sra.
Elaine Beatriz Sartori, psicóloga atuante neste Centro de Apoio.
Lembramos, ainda, que os vídeos da transmissão do evento, bem
como os arquivos das apresentações e outros materiais de apoio, continuam disponíveis
nas páginas de internet deste CAOP.

Como estruturar o atendimento
a crianças e adolescentes vítimas de violência?

Incluímos, ao final desta compilação, alguns trechos de respostas,
que consideramos inovadoras e boas práticas do trabalho colaborativo pertinente a
proteção de crianças e adolescentes.
Aproveitamos o ensejo para agradecer aos envolvidos que
responderam ao questionário, de forma coletiva ou individual, sem os quais esta
compilação não seria possível.

Curitiba, 10 de outubro de 2019
Equipe do CAOPCAE/MPPR

Visite a página do evento em:
http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-2237.html

Como estruturar o atendimento
a crianças e adolescentes vítimas de violência?

O evento em números
Já que é para falarmos de estatísticas, nada mais interessante do que apresentarmos
alguns números sobre o evento:
Número de inscritos:

1.903 participantes (eliminadas as duplicidades)

Palestrantes:

9 palestrantes convidados dividiram 276 minutos

Abrangência:

inscritos de 247 municípios, de 145 comarcas

Presença:

271 participantes assinaram a lista de presença na capital e
333 assinaram a lista nos encontros fora da capital

Audiência:

1.260 acessos na internet ao-vivo, e até o momento
1.221 foi a soma dos acessos aos vídeos editados

Respostas ao questionário:

138 respostas válidas (eliminadas as duplicidades)
com 732 participantes envolvidos
representando 100 municípios, de 79 comarcas

Certificados:

482 certificados emitidos, em duas fases

Participação dos municípios e comarcas:
Representação pelas inscrições:
62% dos Municípios
90% das Comarcas

Representação pelas respostas ao questionário:
25% dos Municípios
49% das Comarcas

Como estruturar o atendimento
a crianças e adolescentes vítimas de violência?

Pretendeu-se, com este questionário, auxiliar na construção do fluxo municipal do Sistema de Garantia de
Direitos das crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência, além de dar subsídios para a
elaboração da sequência do trabalho de capacitação, avaliação e monitoramento das ações e estratégias na
implementação da Lei nº 13.431/2017.

Identificação:
Endereço de e-mail:
Nome do responsável pelas informações:
(Nome da pessoa responsável por responder a este questionário de avaliação, usuário do e-mail acima)
Nomes dos membros da equipe de trabalho:
(Nomes das pessoas que participaram da discussão, caso a resposta seja coletiva)
Município:
Abrangência:
(Municípios da comarca aos quais as respostas se referem)
Instituição:
(Quais instituições participaram da elaboração das respostas a este questionário)

1. Implementação da Lei nº 13.431/2017:
(Lei do Depoimento Especial)
1.a) Quais as maiores dificuldades encontradas para a implementação da Lei nº 13.431/2017?

2. Sobre a "Revelação Espontânea":
- considerando a realidade de seu município:
(Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os procedimentos
necessários por ocasião da revelação espontânea da violência. Art. 4º, §2º da Lei nº 13.431/2017)
2.a) Quais estratégias poderiam ser realizadas para capacitação da rede de serviços e da comunidade para o
recebimento e o encaminhamento da revelação espontânea?
2.b) Quais instrumentos poderiam ser criados?
2.c) Quais os atores da rede de proteção poderiam participar da capacitação?

3. Com relação a escuta especializada:
(Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente
perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade.)
3.a) Quais atores da rede de proteção devem ser capacitados?
3.b) Qual é o fluxo seguido para o recebimento e o encaminhamento?
3.c) Que protocolos podem ser desenvolvidos?
3.d) O município já fez algum tipo de capacitação para a rede de proteção?

4. Com relação ao depoimento especial:
(Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de
violência perante autoridade policial ou judiciária.)
4.a) Já foi realizado, em alguma circunstância, depoimento especial em seu município / comarca?
4.b) Converse com seus pares sobre encaminhamentos/procedimentos que podem ser adotados para
garantir as condições (jurídicas e técnicas) necessárias à implementação adequada do depoimento especial.
Faça uma lista de sugestões.
4.c) Quais os protocolos necessários e de que forma o fluxo interno pode ser estabelecido?
4.d) A partir do depoimento, qual o fluxo a seguir?

5. Com relação a rede de proteção:
5.a) Como a rede de proteção está estruturada no seu município e como poderia ser aprimorada?
5.b) Considerando as especificidades de seu município, discuta com seus pares sobre quais estratégias são
mais relevantes para a articulação da rede de proteção. Anote as sugestões.
5.c) Quais os desafios para que a rede de proteção consiga assegurar o sistema de garantias de direitos de
forma adequada às crianças e aos adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência?

6. Fluxos de atendimento
6.a) Quais os fluxos necessários para assegurar a implantação de um Centro da Atendimento Integrado?
6.b) Como poderia ser criado um serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ou de
gerenciamento de casos?
6.c) Quais os serviços se responsabilizariam por essas atividades?

7. Conclusão
Depois de discutir e refletir sobre vários fluxos, agora o desafio é criar um fluxo único e integrado dentro de
seu município, contemplando todo o processo referido na Lei nº 13.431/2017.

MPPR - Ministério Público do Estado do Paraná
CAOPCAE - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação
Rua Marechal Hermes, 751 - Bloco 1 - 4º andar - 80530 - 225 - Centro Cívico - Curitiba - PR
Fone: (41) 3250-4703 - caop.criancaeadolescente@mppr.mp.br

Resumo das respostas
Revelação Espontânea:
(Os órgãos de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça adotarão os
procedimentos necessários por ocasião da Revelação Espontânea da violência. Art. 4º, §2º da
Lei nº 13.431/2017.)
a) Quais as necessidades da rede de serviços e da comunidade para o recebimento e o
encaminhamento da revelação espontânea?

b) Quais instrumentos poderiam ser criados?

c) Quais os atores da rede de proteção poderiam participar da capacitação?

Escuta Especializada:
(Escuta Especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança
ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao
necessário para o cumprimento de sua finalidade.)
a) Quais atores/ instituições da rede de proteção devem ser capacitados?

b) Qual é o fluxo seguido para o recebimento e o encaminhamento?

c) Que protocolos podem ser desenvolvidos?

d) O município já fez algum tipo de capacitação para a rede de proteção?

Depoimento Especial:
(Depoimento Especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou
testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária.)
a) Já foi realizado, em alguma circunstância, depoimento especial em seu município/comarca?

b) Quais os encaminhamentos/procedimentos necessários a implementação do depoimento?

c) Existe fluxo Interno estabelecido?

d) O município já tem profissional capacitado para realização do depoimento?

Rede de Proteção:
(A Rede de Proteção é composta por diversos órgãos ou setores da administração com
programas e serviços corresponsáveis pelo atendimento de crianças, adolescentes e suas
famílias.)
a) A rede de proteção está estruturada em seu município?

b) O que sugere para melhorar a rede?

c) A rede já tem um fluxo estabelecido?

Observação:
Levantamento baseado em 138 (cento e trinta e oito) respostas ao questionário on-line.

Tabela Resumo

Revelação Espontânea

a) Necessidades

Capacitação

105

76%

27

20%

6

4%

Protocolos

42

30%

Material de divulgação

31

23%

Estabelecimento de Fluxo

28

20%

Outros

37

27%

134

97%

4

3%

Assistência

21

15%

Rede de Proteção

99

72%

Psicólogos

14

10%

4

3%

Rede de Proteção

95

69%

Judiciário

12

9%

Em construção

5

4%

Ainda confuso

9

6%

Sem resposta / Outros

17

12%

Relatório de Atendimento

53

38%

Protocolo de Encaminhamento

39

28%

8

6%

Sem resposta / Outros

38

28%

Sim

65

47%

Não

59

43%

Insuficiente

9

6%

Sem resposta

5

4%

Campanhas Educativas
Outras
b) Instrumentos

c) Capacitação

Todos da Rede
Educação

a) Capacitação

Segurança e Judiciário

Escuta Especializada

b) Fluxo

c) Protocolos

Em construção

d) Capacitação

a) Já realizaram

Sim

89

64%

Não

41

30%

8

6%

Adequação física

43

31%

Capacitação

38

28%

Maior articulação

11

8%

2

1%

Sem resposta / Outros

44

32%

Sim

74

54%

Não

25

18%

Em construção

10

7%

Sem resposta / Outros

29

21%

Sim

49

35%

Não

26

19%

Sem resposta

63

46%

Sim

107

77%

Não

4

3%

22

16%

5

4%

Reuniões

36

26%

Maior articulação

27

20%

Capacitação

60

43%

3

2%

12

9%

Sim

108

78%

Não

14

10%

Confuso

7

5%

Sem resposta

9

7%

Não sabe

Depoimento Especial

b) Procedimentos necessários

Mais agilidade

c) Fluxo interno

d) Tem profissional capacitado

a) Rede estruturada

Deficitária

Rede de Proteção

Sem resposta
b) O que pode melhorar

Definição das atribuições
Sem resposta / Outros
c) Fluxo estabelecido

Como estruturar o atendimento
a crianças e adolescentes vítimas de violência?

Destaques especiais
(Recortes das respostas do questionário)
Algumas respostas quanto às dificuldades encontradas para a implementação da
Lei nº 13431/2017
a)

Estamos em processo de implantação, há dificuldades em entender como operacionalizar,
espaço físico adequado ao atendimento para criança/adolescente, os critérios para
encaminhar para a escuta especializada.

b)

Não temos exatamente uma dificuldade, mas exige quebra de paradigmas, compreensão
sócio-cultural mais sofisticada e uma sistematização do processo. A implementação da Lei
nº 13431/2017 trará resultados altamente satisfatórios com certeza no atendimento e
proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência.

c)

Desconhecimento da lei por parte da rede de atendimento, bem como ausência de formação
continuada. Foi construído um Plano de Enfrentamento às Violências Contra Crianças e
Adolescentes e a partir desse processo estruturou-se um fórum permanente de discussão e
de organização da rede de atendimento (Macro-rede).

d)

Necessidade de capacitação. O trabalho em rede necessita de articulação e participação,
tanto do Estado quanto da sociedade, onde todos os participantes tem igual importância,
para que sejam construídas ações que visem a proteção integral de crianças e
adolescentes, e também a prevenção das diversas violações de direitos vivenciadas por
estes sujeitos.

e)

Dentre alguma das dificuldades, uma das principais está relacionada com a chamada
"violência institucional", que acaba sendo praticada sempre que os órgãos e agentes que
deveriam atuar no sentido da proteção das crianças e adolescentes vítimas/ testemunhas,
deixam de respeitar e observar os cuidados aos direitos relacionados nesta norma. Outra
dificuldade seria o amadorismo nesta difícil demanda. Vários são os casos onde a criança
ou adolescente passa de "mão em mão" sendo inquirida e ouvida por inúmeros profissionais
na maioria incapacitados para tal tarefa. Estas são apenas algumas dentre várias outras
dificuldades. Mais compreensão sobre a Lei.

f)

A implementação das diretrizes contidas na Lei nº 13431/2017 depende primeiramente de
uma mudança de mentalidade das estruturas judiciárias e nas redes de proteção que
auxiliam neste trabalho de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência.
Exige um aperfeiçoamento técnico das pessoas que irão trabalhar com esta demanda, bem
como o aparelhamento desses órgãos, com recursos técnicos compatíveis com as diretrizes
delineadas pela referida Lei.

g)

Falta de informação dos atores da rede de proteção; falta de articulação com a rede de
proteção; falta de protocolos específicos de cada serviço e falta de um fluxo único e

integrado; falta de clareza na identificação das portas de entrada para essas violências e
divulgação dos serviços de proteção; número de capacitações insuficientes de toda rede de
proteção e para toda sociedade; falta de previsão orçamentaria ou insuficiente para tal
política; conflitos de atribuições.
h)

Com relação ao depoimento especial, há casos em que o grande lapso temporal
transcorrido entre a data do fato e a data da colheita do depoimento especial prejudica
significativamente a obtenção de elementos de prova a subsidiar a ação penal,
especialmente quando se trata de vítima criança. Quanto à escuta especializada, ainda não
houve a construção conjunta de um protocolo local de atendimento a crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, delineando fluxos de encaminhamentos
pertinentes perante a rede de proteção local. Verifica-se que a rede de proteção tem atuado
de forma desarticulada no enfrentamento desta temática, diversos serviços atendem as
demandas apresentadas, todavia, o fazem de maneira isolada. Desta forma resta
evidenciada a necessidade de maior coordenação do atendimento e do acompanhamento e
de interação e maior integração entre os serviços.

i)

Desafios: Suporte dos gestores às equipes técnicas, recursos para as capacitações,
decretos municipais sobre o funcionamento do fluxograma em cada município, articulação
continuada da rede proteção e justiça.

j)

Instalação de núcleo de apoio às crianças e adolescentes vítimas de violência em cada uma
das dez regionais de Curitiba, com elaboração de um protocolo de atendimento com
capacitação de profissionais para realização da escuta especializada.

Algumas respostas quanto à revelação espontânea:
a)

Capacitação:
Capacitação da rede de serviços: - Criação de uma ficha de notificação da revelação
espontânea não burocratizada, mais simples; - Reuniões com equipamentos da rede,
separadamente. Acreditamos que seja mais proveitoso que a reunião seja por equipamento
(escola, unidade de saúde); além disso, para nossa realidade sugeriu-se que o profissional
de referência faça essa visita e diálogo com os equipamentos (profissional da Escuta;
Conselho Tutelar;) - Orientar profissionais dentro de cada secretaria, para disseminar o
conhecimento e auxiliar na orientação de todos os funcionários; - Orientar profissionais das
escolas estaduais; Considerando a realidade do município e considerando que a
criança/adolescente se sente mais seguro em falar a respeito com aqueles que lhe são
íntimos, que tem um contato diário, como os professores, primeiramente, se faz necessário
a capacitação destes profissionais, concomitante com os profissionais técnicos da saúde,
principalmente os vinculados a pediatria.
Capacitação para a comunidade em geral: - Divulgação por diversos meios de
comunicação: internet, meio impresso, radio, blitz educativa, etc. - Divulgação com
diferentes materiais: vídeos, folders, cartazes, cartilhas...
Capacitação para ambos: - Sensibilizar os profissionais e a comunidade para receber a
informação da violência: como agir diante da Revelação Espontânea e como orientar a
criança.

b)

Em nosso município foi criado o Núcleo Municipal da Infância e Adolescência, no qual dentre
suas ações estão o procedimento de escuta especializada e a capacitação da rede de
proteção. Para tanto, os gestores das políticas de assistência social, saúde e educação
foram mobilizados e foi criada uma agenda para a capacitação de todos os servidores
destas políticas, além da secretaria de esportes, segurança pública, conselho tutelar,
escolas estaduais e particulares. Esse Núcleo elaborou um instrumento como Protocolo de
registro do relato espontâneo. Além deste protocolo, a rede utiliza o instrumento de
referência/ contra- referência e a ficha SINAN. Estes instrumentais estão sendo
apresentados para a rede de proteção nas capacitações realizadas pelo Núcleo. No nosso
município todos os servidores das secretarias municipais de assistência social, saúde,
educação, esportes, segurança pública, rede estadual e particular de ensino serão
capacitados, independente do cargo que ocupam.

c)

Em relação a rede de serviços, na Política de Educação poderia ser instituída a abordagem
do tema na semana pedagógica (no âmbito da rede de ensino municipal e também estadual)
e, nas demais políticas dispor de data específica para a discussão do tema. Quanto a
comunidade, criar meios de instruir a população através de redes sociais, reuniões de pais,
inserir nas atividades já planejadas em calendário dos Serviços Municipais de todas as
políticas discussões e orientações pertinentes.

d)

Capacitar a maior "porta de entrada" da revelação espontânea, que são escolas.
Professores e outros funcionários recebem diariamente relatos de abuso sexual e outras
violências e não sabem como a rede funciona e como fazer o encaminhamento apropriado,
acabam lidando com a informação sem sigilo e revitimizando mais ainda a criança ou
adolescente.

e)

As campanhas de conscientização devem ser levadas junto as igrejas, clubes de serviços,
escolas, de uma maneira didática, de tal forma que não haja exposição das crianças e
jovens.

Algumas respostas quanto à escuta especializada:
a)

Alguns profissionais da rede estão participando de capacitações, organizadas por
instituições ou outros municípios. Além disso foi criado um grupo de estudos sobre a Lei e o
Decreto. A partir das capacitações e do grupo de estudos, estão sendo realizadas algumas
reuniões com os serviços, nas quais está sendo discutido sobre a Lei nº 13431/2017, o
Decreto nº 9603/2018 e o fluxograma.

b)

Em nosso município, o procedimento de escuta especializada está sendo realizado no
Núcleo Municipal da Infância e Adolescência, que foi criado como uma ação intersetorial
entre as secretarias de assistência social, saúde e educação. Desta forma, cada secretaria
disponibilizou um profissional para compor o núcleo, os quais foram capacitados pela
Promotoria de Justiça. A partir de uma revelação espontânea, o profissional deverá acolher
a vítima e registrar seu relato no protocolo de registro do relato espontâneo. Este protocolo é
anexado ao instrumento de referência/ contra-referência e ambos são encaminhados ao
Núcleo Municipal da Infância e Adolescência. Além deste protocolo, o profissional que
receber a revelação espontânea deverá preencher a ficha Sinan e encaminhá-la ao
Conselho Tutelar e à vigilância epidemiológica. A partir da escuta especializada os
profissionais fazem os encaminhamentos necessários à rede de proteção através do

instrumento de referência/ contra-referência e ao Ministério Público e Delegacia, através de
relatório de escuta especializada. Todos os servidores das Unidades Básicas de Saúde já
foram capacitados. Atualmente estão em capacitação todos os servidores das escolas
municipais, CMEIs e rede socioassistencial. Para os próximos meses estão agendadas
capacitações com a rede estadual e particular de ensino, conselho tutelar e secretaria de
esportes e segurança pública.
c)

Aqui existem dois fluxos distintos: 1. violências em casos pregressos; 2. violências em casos
emergenciais. Em ambos, haverá a recepção por meio da porta de entrada, sendo que
quando houver a necessidade de encaminhamento hospitalar, o Conselho Tutelar fará o
respectivo encaminhamento. Nas hipóteses de não haver a necessidade de
encaminhamento hospitalar, a Vigilância Epidemiológica fará o referenciamento perante o
respectivo Programa de Saúde da Família.

d)

Dificuldade em compreender o papel da Rede de Proteção Municipal no contexto da Lei
(especificamente quanto a Escuta Especializada). Observamos questões éticas quanto a
escuta e o posterior atendimento à criança e/ou familiares pelo mesmo profissional. Falta de
planejamento orçamentário para implantação da Lei no município (despesas com:
capacitação, local adequado para atendimento, deslocamento dos funcionários para
capacitação com ou sem diárias, entre outros). Número reduzido de profissionais e os
profissionais indicados para exercer essa escuta, já possuem acúmulo de funções e
demanda excessiva de trabalho. O município não dispõe de local para ser adequado à
escuta. Obrigatoriedade de atendimento de demanda de competência do Poder Judiciário,
MP e afins.

Algumas respostas quanto ao depoimento especial:
a)

O fluxo poderia ser estabelecido através de uma articulação de saberes, mas o que foi
apresentado pelo Dr. Osvaldo Canela Júnior parece excelente: "uma avaliação anterior das
condições da criança sobre qual metodologia seria mais adequada" - um respeito ao desejo
da vítima - articulação com a rede em casos de risco ou de abuso intrafamiliar, que podem
gerar repercussões na vida da criança - um preparo antes, e depois do procedimento. O
respeito ao tempo da criança - uma análise de resultado e de encaminhamentos após comprometimento da rede em manter uma supervisão desses reflexos após o procedimento,
caso mostre-se necessário - atendimento psicoterapêutico, social, em saúde. Uma cartilha
básica de atitudes desejadas e não desejadas pelos agentes do direito: informações básicas
sobre como funciona a memória da criança, como funciona os protocolos de entrevista
forense, ainda que de maneira genérica, a importância de perguntas abertas e realmente
necessárias ao esclarecimento, a necessidade em respeitar os limites da criança: por
exemplo: não insistir em perguntas que ela não consiga ou não saiba responder, não
delongar a escuta em função de "não ter escutado o que procurava", etc.

b)

Estabelecer a função da escuta especializada para que não entre em conflito com a função
do depoimento especial e para que seja compatível com ele; Também rever a necessidade
de elaboração de quesitos para o rito cautelar de produção antecipada de provas gerando
rapidez no fluxo de atendimento e evitando que o relato de crianças e adolescentes seja
prejudicado em decorrência da demora na realização do depoimento especial que, em
certos casos, não deve exceder 10 dias.

c)

Deve ser assegurada a total proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência. O
ambiente deve ser adequado. Por ocasião do inquérito policial, é aviado pedido de produção
antecipada de provas, sendo designado audiência, onde são apresentados quesitos tanto
pelo Ministério Público como pelo investigado. Uma Psicóloga realiza o atendimento da
vítima, sempre preservando seus direitos.

d)

As abordagens técnicas junto à vítima e sua família passam a ser efetuadas com a urgência
e profissionalismo que se fazem necessários, em ambientes adequados , a partir de um
planejamento de ações que respeite as normas e princípios aplicáveis em matéria de
infância e juventude e as peculiaridades de cada caso (idade e maturidade da vítima,
contexto familiar e social, envolvimento de parentes ou pessoas próximas etc.), servindo de
respaldo tanto à atuação da autoridade policial responsável pela investigação do crime em
tese praticado (e seus desdobramentos posteriores, após a instauração da competente ação
penal), quanto dos órgãos encarregados de proteção de crianças e adolescentes, como o
Conselho Tutelar.

e)

Se a implementação de tal sistemática, por um lado, parece complexa, por outro não resta
dúvida que o mecanismo proposto se mostra muito mais adequado que a simples tomada
das declarações da vítima (ainda que sob a forma de "depoimento sem dano" ou "especial"),
inclusive por instituir uma dinâmica de colaboração - o tão falado trabalho em "rede" - que
trará enormes benefícios para o atendimento de outras demandas a cargo das mesmas
autoridades, programas e serviços com atuação na área infantojuvenil. Conclui-se, portanto,
que as dificuldades inerentes ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de
violência/abuso/exploração sexual demandam muito mais que o simples aperfeiçoamento de
mecanismos destinados à coleta de suas declarações, reclamando uma proposta de
atuação interprofissional que deve ser inserida no contexto de uma política pública mais
abrangente, especificamente planejada e executada para que casos semelhantes recebam
a atenção devida por parte dos diversos órgãos e autoridades co-responsáveis não apenas
pela responsabilização dos agentes, mas também pela proteção às vítimas, para o que deve
contemplar múltiplas intervenções e abordagens técnicas realizadas com o máximo de
cautela, profissionalismo e agilidade, desde o primeiro momento.

Algumas respostas quanto à estruturação e funcionamento da Rede de Proteção:
a)

Neste momento, as estratégias mais relevantes seriam por meio da realização de duas
frentes de trabalho importantes: 1. Reuniões intersetoriais de discussão de caso (equipes da
Educação, Saúde, Assistência). A fim de discutir os casos em situação de mais necessidade
de intervenção e planejamento conjunto de Plano de Atendimento Familiar, inclusive a fim de
evitar o acolhimento institucional das crianças e adolescentes. Esse mesmo grupo pode ser
responsável pela reflexão do Plano de Atendimento das crianças e adolescentes em
situação de Acolhimento Institucional. Discutiu-se a importância de se ter um calendário
programado, para melhor organização das equipes. 2. Reuniões de rede/ Comitê de Gestão
Colegiada da Rede (Art 9º, I, Decreto). Para discussão de questões mais voltadas para a
articulação da rede, demandas, projetos, etc.

b)

Em nosso município as reuniões da rede de proteção são mensais e ocorrem de acordo
com o território de abrangência dos CRAS. Além das reuniões mensais, existe uma
comissão da rede de proteção, composta por servidores das secretarias de saúde,

assistência social e educação, os quais se reúnem periodicamente e são responsáveis por
mediar as demandas apresentadas nas reuniões locais com o órgão gestor para as
providências que forem necessárias.
c)

Mensalmente, é realizada "Reunião de Rede", onde todos os órgãos envolvidos participam,
debatendo os casos que estão sob acompanhamento da rede de proteção. Portanto, a
articulação acaba sendo permanente.

d)

A rede de proteção está delimitada aos mesmos profissionais da atenção primária (UBS,
ESF, NASF) e proteção básica (CRAS), não recebendo recursos específicos suficientes para
atendimento da rede de proteção. O município visando fortalecer as ações e os profissionais
criou o Comitê de Saúde Mental e Enfrentamento de Violências a fim de desenvolver o
trabalho Intersetorial e a criação de medidas de prevenção e promoção em saúde e
situações de vulnerabilidade e risco.

e)

A rede de proteção municipal está sendo desenvolvida é relativamente nova e está se
adaptando, estão envolvidas nesse aprimoramento as secretarias de Saúde, Assistência
Social, Educação e atualmente a Promotoria do MP vem nos auxiliando nesse processo.

f)

A rede de proteção esta em funcionamento no município, ocorre mensalmente toda primeira
sexta-feira do mês sendo que cada mês um setor é responsável pela organização e
condução da reunião, havendo como participantes os setores da saúde, assistência social,
representantes de todas as escolas municipais e estaduais, representantes de instituições
assistenciais, polícia militar e civil, conselheiros tutelares, etc. Pretende-se para 2020
implementar a Macro-rede, onde as reuniões, acontecerão de forma semestral com os
secretários de cada departamento, prefeito, ministério publico, tribunal de justiça, polícia
militar e civil para deliberar políticas públicas e demais demandas de responsabilidade
municipal.

Observações:
·

Apesar das dificuldades imensas com relação a falta de recursos financeiros e humanos em
muitos municípios, a rede está conseguindo se organizar se forma brilhante, garantindo a
proteção necessária às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade;

·

Observou-se em algumas respostas uma certa incompreensão principalmente nos conceitos
entre revelação espontânea e escuta especializada (desde o objetivo, o quando fazer e
quem poderia fazer);

·

Muitos sugeriram uma maior aproximação e articulação entre os atores da Rede de
Proteção e o Sistema de Justiça;

·

Com relação a Rede de Proteção observou-se, principalmente nas cidades de pequeno
porte, um receio de alguns profissionais em se exporem com relação à Escuta - e mesmo
com relação a formalização da Revelação, pois todos se conhecem o que acreditam,
poderia gerar um constrangimento e desconforto;

·

Observou-se, em algumas respostas, uma certa fragilidade da Rede de Proteção, posto que
alguns atores não assumem suas atribuições acreditando que a responsabilidade é do
outro, deixando com isso uma hiância no trabalho de proteção; e,

·

Muitos questionários citam a necessidade de mudança de paradigmas com relação a cultura
(naturalização) da violência contra crianças e adolescentes.

Conclusão:
■

Sugere-se um trabalho de sensibilização com toda a população, campanhas para esclarecer
a comunidade sobre a situação de violência a que as crianças e adolescentes estão
expostas, precisamos trabalhar no sentido de provocar uma mudança de paradigmas com
relação a violência;

■

Sugere-se que a Rede de Proteção possa, além de definir os fluxos, definir também as
atribuições de cada um dentro do processo de forma coletiva e colaborativa;

■

Sugere-se que os profissionais da rede, estabeleçam dentro de sua teia, alguém para
coordenar e gerenciar o trabalho com crianças e adolescentes;

■

Sugere-se o uso das redes sociais para a comunicação entre os atores da rede, em alguns
municípios a rede se comunica através do WhatsApp, o que faz com que todos participem e
acompanhem as ações necessárias, além da agilidade;

■

Sugere-se que os encontros da rede não se limitem apenas a encaminhamentos
administrativos, mas também para estudos teóricos, quando é possível uma articulação e
compartilhamento de saberes os atores crescem, evoluem e o trabalho flui de forma mais
acolhedora e humanizada; e,

■

Sugere-se uma aproximação e um trabalho em conjunto entre o Sistema de Justiça e a
Rede de Proteção, o objetivo é comum, desejar numa mesma direção faz toda a diferença.
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Metodologia
Ação 1:
Reunir nos fóruns locais, todo o Sistema de Justiça nas comarcas a fim de que,
preferencialmente, assistam juntos essa articulação política e teórica para, a partir daí,
construir coletivamente um sistema alinhado tanto em termos da escuta especializada, do
depoimento especial e a organização de toda a rede de proteção e atendimento à
crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência, levando em conta as
especificidades de cada município/comarca.
Obs.: Ação concluída, pois este foi o evento em sí.

Ação 2:
Disponibilização de questionário eletrônico para ser respondido coletivamente a fim de
que se estabeleçam padrões e diretrizes na implementação da lei, primeiro no sistema de
justiça e posteriormente contribuindo para que os municípios tenham parâmetros para
desenvolver seus fluxos, em parceria com os demais atores da rede de proteção e
atendimento. Essas respostas irão também subsidiar a construção das próximas ações,
com data ainda a definir.
Obs.: Ação parcialmente concluída através deste “Resumo das respostas do questionário”.

Ação 3:
Gravação e transmissão de vídeos com conteúdos teóricos sobre o tema e com
experiências municipais exitosas.
Obs.: Ação parcialmente concluída, pois todos os vídeos do evento estão disponíveis nas
páginas de internet do CAOPCAE/MPPR.

Ação 4:
Divisão do Estado em macrorregiões, com capacitação presencial e a distância,
estabelecendo diretrizes mínimas para atuação dos municípios na implementação da Lei,
na articulação de fluxo interno e externo, na construção dos fluxos necessários para
recebimento e monitoramento de denúncias, e no aprimoramento da articulação da rede
de proteção e de atendimento.
Obs.: Ação em andamento.
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Conceitualização
1. Revelação Espontânea
·

A revelação espontânea ocorre quando a criança ou adolescente vítima ou testemunha de
abuso revela de forma espontânea o ocorrido para alguém de sua confiança, normalmente
ocorre na escola que é o lugar onde a criança permanece mais tempo, podendo ocorrer
também em qualquer órgão ou com qualquer pessoa;

·

É preciso, portanto, deixar claro para todos os agentes que atuam junto aos órgãos que
atendem a infância e adolescência que, caso procurados por vítimas que desejem relatar a
violência sofrida, devem se limitar a ouvir (demonstrando interesse e intenção de ajudar)
todo o "livre relato" da criança/adolescente, porém sem efetuar qualquer interferência que
possa induzir alguma resposta e/ou (ainda que involuntariamente) transpassar para a
criança algum juízo de valoração sobre o ocorrido de forma a "contaminar" a narrativa
respectiva;

·

Há necessidade de preencher um formulário com as informações relatadas pela criança, e
em seguida encaminhar para o órgão responsável pela continuidade do processo,
normalmente o Conselho Tutelar, ou como prevê a Lei, também em outros canais de
comunicação ou centros de recebimento e monitoramento de denúncias, que poderão ser
também acionados, a depender dos "fluxos" e "protocolos" de atendimento, definidos no
âmbito da "rede de proteção" local; e,

·
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2. Escuta Especializada
Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com
criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente
ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.
(art. 7º da Lei nº 13.431/2017)
·

Segundo a Lei, a escuta especializada poderá ser realizada por órgãos de proteção, seja ele
qual for, desde que tenha profissionais previamente capacitados para tal, trata-se de uma
entrevista com objetivos pré-definidos;

·

O objetivo é a proteção, ou seja, garantir o acompanhamento da vítima e/ou testemunha em
suas necessidades e demandas, salientando que isso já vinha sendo realizado pela rede,
com outras designações, quando ocorria uma situação de violência;

·

Feita a primeira escuta especializada deverá ser elaborado relatório que será compartilhado
com todos os envolvidos no atendimento (seja na área protetiva seja na de
responsabilização do agressor) tendo em vista que o objetivo é não haver mais a
necessidade de coleta de informações para a compreensão dos fatos. É recomendável que
a rede de proteção se reúna a fim de discutir o caso e otimizar os acompanhamentos
necessários;

·

Com o advento da Lei, este relatório poderá, ou não, ser considerado como meio válido de
prova em caso da constatação de crime, mas normalmente servirá como instrumento com
informações que auxiliarão na investigação pela Polícia;

·

Cabe a cada município estabelecer seu próprio fluxo e escolher a instituição (ou instituições)
que desempenhará(ão)
essa tarefa.
desempenhará

2.1. Diferença entre os dois conceitos
O "Guia prático para implementação da política de atendimento de crianças e adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência", do Conselho Nacional do ministério Público (CNMP),
explica a diferença entre escuta especializada e revelação espontânea da violência com rigor:
"A 'escuta especializada' é o procedimento realizado pelo órgão da rede 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
planejamento das intervenções de cunho protetivo e ao acionamento dos órgãos
encarregados 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
efetuadas as notificações previstas no art. 13, caput, da Lei nº 13.431/2017) e a encaminhe
para escuta especializada na 'rede de proteção'. Essa orientação deve ser repassada a
todos os profissionais que atuam no município, tanto na rede pública quanto privada (cf. art.
4º, §2º, da 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'."
Também nunca é demais lembrar que haverão casos de suspeita de violência, constatados pelos
órgãos da rede de proteção, que também deverão ser obrigatoriamente notificados (cf. art. 13 da
Lei nº 13.431/2017), e nestes casos sobressai ainda mais a necessidade da realização de uma
escuta especializada feita por pessoa tecnicamente capacitada.

3. Depoimento Especial
Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou
testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária.
(art. 8º da Lei nº 13.431/2017)
·

O depoimento especial pode ser feito perante autoridade policial ou judiciária;

·

O local tem que ser acolhedor e humanizado e o mais breve possível da data em que
ocorreu a violência (ítem que também se aplica à escuta especializada);

·

A finalidade é a produção de prova no processo criminal;

·

Também deverá ser realizado como forma de antecipação de prova, principalmente quando
se tratar de caso de violência sexual e quando a vítima for menor de 7 (sete) anos (art. 11, §
1º da Lei nº 13.431/2017);

·

O depoimento especial poderá ser substituído pela perícia quando a criança não quiser ser
filmada ou não conseguir se expressar verbalmente de forma satisfatória. Tal modalidade
deverá ser avaliada pela equipe técnica do juízo ou da delegacia de polícia;

·

Assegurar o exercício
suspeito/acusado;

·

Os exames de corpo delito em crianças ou adolescentes, devem ser realizados quando
estritamente necessários, seguindo protocolos não-revitimizantes; e,

·

De acordo com art. 5º, inciso VI, da Lei nº 13.431/17, a criança ou adolescente vítima ou
testemunha de violência tem o direito de ser ouvida e expressar seus desejos e opiniões,
assim como permanecer em silêncio.
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4. Rede de Proteção
·

A rede de atendimento é um conjunto de órgãos (municipais/estaduais) encarregados do
atendimento e da promoção de direitos de crianças, adolescentes e suas respectivas
famílias;

·

A rede de proteção é a estratégia de atendimento conjunto destes diversos órgãos reunidos
a fim de planejar e otimizar o atendimento dos casos de violação de direitos;

·

A rede de proteção envolve: integração, definição de papéis, posicionamento pessoal e
profissional;

·

O "Guia prático para implementação da política de atendimento de crianças e adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência" (CNMP, 2019) salienta que "o importante, em qualquer
caso, é que os órgãos municipais e estaduais corresponsáveis estabeleçam uma relação de
parceria, definindo fluxos e protocolos de 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 da Lei nº 13.431/2017, onde também
poderão ser definidas estratégias de atuação conjunta, 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' ";

·

Uma rede organizada inicia-se quando atores sociais e econômicos de uma cidade se
reúnem para planejar e implementar projetos de forma colaborativa, utilizando seu potencial
de mobilização;

·

Não precisamos ser iguais, pensarmos igual, mas, desejar numa mesma direção faz a
diferença. É um encontro de saberes e subjetividades em busca do mesmo objetivo;

·

Trabalhar em rede vai além da simples adesão. Implica em romper paradigmas que
alimentavam práticas antigas para promover sua intersecção e sua articulação;

·

Nas intervenções, todas as pessoas envolvidas devem escutar e serem escutadas, acolher
e serem acolhidas. Para tanto, é necessário utilizar a "palavra" como intermediária das
relação humanas e, como postura, o "dar lugar" aos sujeitos para seu desenvolvimento e
expressão; e,

·

Esta forma de funcionar impele ao acolhimento e insere a dimensão do cuidar, do levar em
conta aos outros e a si mesmo - nos seus limites e possibilidades, tornando as ações
humanizadas.

Obra citada
Guia prático para implementação da política de atendimento de crianças e adolescentes vítimas
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