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EIXO TEMÁTICO 7 | DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
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RESUMO  
O estudo visa identificar como municípios do Espírito Santo têm 
conduzido a implementação da Lei 13.431/17. Selecionou uma 
microrregião do Estado e 3 municípios participaram. O instrumento 
tinha questões sobre o fluxo do atendimento e a formação institucional. 
Os resultados demonstram que apesar da Lei trazer um novo olhar para 
a escuta de crianças e adolescentes, com ênfase no estabelecimento do 
fluxo de atendimento como forma de evitar a revitimização, o texto 
normativo ainda não está sendo cumprido. A ausência de protocolos de 
atendimento; capacitação para os profissionais; e, o desconhecimento 
das normativas pela rede de proteção são alguns dos impasses 
identificados. Concluímos que o sentido da Lei na defesa, promoção e 
controle dos direitos das crianças e adolescentes estão em assimilação. 
Processo que torna crucial o suporte orçamentário das esferas estaduais 
e federais para a estruturação dos serviços e formação dos agentes 
públicos com compromisso ético no exercício profissional. 

 
Palavras-chave:  Escuta especializada. Fluxo de atendimento. 

Revitimização. 

 

ABSTRACT 
The study aims to identify how municipalities from the state of Espírito 
Santo have led the implementation of Law 13,431/17. A micro-region of 
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the state was selected and 3 municipalities have participated. The 
questionary had questions about the flow of care and institutional 
training. The results show that although the Law brings a new look at 
listening to children and adolescents, with emphasis on establishing the 
flow of care as a way to avoid revictimization, normative text is not yet 
being fulfilled. The absence of care protocols and training for 
professionals, and ignorance of the regulations by protection network 
are some of the impasses identified. We conclude that the meaning of 
the Law in the defense, promotion and control of the rights of children 
and adolescents are in assimilation. A process that makes the budget 
support of the state and federal spheres crucial for the structuring of 
services and training of public agents with ethical commitment in 
professional practice ent Statute and the National System of Socio-
educational Assistance. 

 
Keywords: Specialized listening. Service flow. Re-victimization. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A questão das crianças e dos adolescentes no Brasil no Século XX era remetida ao antigo 

código de menores4, tratada pela literatura como o Marco da Situação Irregular, em que 

crianças pobres e marginalizadas pela sociedade, eram classificadas enquanto categoria do 

“menor”. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ─ ECA tem-se a Doutrina da Proteção Integral, em que as crianças e os adolescentes 

são consideradas sujeitos de direitos (REIS, 2019). 

A década de 80 foi marcada pela luta de vários movimentos populares e da sociedade 

civil na defesa da democracia, um deles foi o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua (MNMMR). Segundo Santos et al. (2009) o MNMMR foi o primeiro movimento criado com 

o objetivo de incluir e organizar crianças e adolescentes na defesa de seus direitos. Eles lutaram 

na defesa da proteção integral, importante fundamento para proteção jurídica e social de 

crianças e adolescentes. Os resultados dos movimentos sociais, se fazem presentes na 

Constituição Federal de 1988 e na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 

Aliado a estes documentos Krominski, Lopes e Fonseca (2020) destacam a conquista da 

criação dos espaços de representação, participação e controle social na elaboração e controle 

das políticas públicas para crianças e adolescentes, como: Conselhos Tutelares, Conselhos de 

direitos nos diferentes entes federativos, municipais, estaduais e nacional, bem como os 

aspectos legais de garantias e proteção para os adolescentes que cumprem medidas 

 
4 Código de Menores de 1927, conhecido como Código Mello Mattos (REIS, 2019). 
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socioeducativas. É importante salientar que as ações desenvolvidas através dos serviços de 

assistência social como: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI), executado nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social-

CREAS, necessitam estar em consonância com as normativas internacionais e nacionais sobre a 

política de atendimento à criança e adolescência. Assim, elencamos as seguintes normativas: 

Convenção sobre os Direitos da Criança (1990); Declaração Universal dos direitos da criança 

(1959); Constituição Federal (BRASIL, 1988); e, Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA 

(BRASIL, 1990). 

Trindade e Hohendorff (2020) ao considerarem as legislações citadas e outras que 

compõem o marco normativo de proteção a crianças e adolescentes, discorrem que há uma 

nova concepção de infância e de adolescência, na qual eles são tratados enquanto sujeitos de 

direitos em etapa peculiar de desenvolvimento, de direitos civis, sociais e humanos. 

Do ponto de vista legal, notamos que o Estado brasileiro possui um arcabouço de 

elementos voltados para a proteção da criança e do adolescente. Entre todos, chamamos 

atenção para a importância da Lei 13.431 de 2017 para o trabalho com crianças e adolescentes 

no âmbito da Proteção Integral. O título III da Lei 13.431/2017 dispõe sobre a Escuta 

Especializada (realizada na rede de proteção) e o Depoimento Especial (realizada perante 

autoridade policial ou judiciária). Aliado a esse aspecto versa sobre a integração das políticas 

de atendimento (justiça, segurança, assistência social, educação e saúde) precisam ter ações 

intersetoriais de forma articulada durante o atendimento e acolhimento integral do público 

alvo. Processo que demanda um fluxo de atendimento estruturado conforme as normativas 

vigentes já pontuadas, dentre elas: o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Constituição 

Federal (1988) e demais legislações que tratam do assunto.  

Dentro desse contexto legal que preveem a proteção e a garantia de direitos das 

crianças e adolescentes do nosso país, focalizaremos na análise da implementação da Lei 13.431 

de 2017 e do decreto que a regulamenta, Decreto 9.603 de 2018. Este dispositivo legal 

estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha 

de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

O trabalho de Fernandes (2021) aponta que após 04 anos de publicação da Lei 13.341, 

o texto normativo não está sendo cumprido. Os trabalhos de Viana (2020) e Galvão, Morais e 
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Santos (2020) constituem em duas publicações que pontuam que a escuta especializada está 

presente na lei e não na prática. Krominski, Lopes e Fonseca (2020) destacam a importância do 

ECA como um marco divisor de águas na percepção, atendimento e acolhimento de crianças e 

adolescentes, bem como ressaltam a importância do trabalho em rede. 

Vale ressaltar que todos os autores consultados destacam a importância de o fluxo da 

rede de atendimento estar articulado, visando evitar a revitimização. Reis (2019) pondera que 

ainda hoje é perceptível que há uma falta de conhecimento por parte dos profissionais de saúde 

e de educação, nos casos de violência sexual, da obrigatoriedade da realização da denúncia. 

Além disso, faltam ainda o estabelecimento de fluxos da rede de proteção e, também, dos 

próprios serviços internamente, o que poderia evitar que crianças e adolescentes permaneçam 

em um ambiente violador, bem como que seus agressores permanecem acobertados pela 

ineficiência das ações do Estado. 

Dessa forma, Reis (2019) pontua ainda que o instrumento normativo (Decreto nº 9.603 

de 2018) trouxe à tona o debate acerca do fluxo e da articulação da rede de atendimento, 

pautado no respeito, sigilo e ética profissional. Trevisan (2019) aponta que a nova legislação 

tem como um de seus principais objetivos evitar a vitimização secundária. Lira et al. (2018) 

enfatiza a importância da articulação da rede intersetorial no atendimento à criança vítima de 

violência, abordando a atuação do conselho tutelar e política de saúde. Já Farj, Siqueira e Arpini 

(2016) abordam o lugar da notificação de violências, evidenciando sua importância para a 

identificação dos casos, bem como o acesso da criança e adolescente às políticas de 

atendimento. 

Os autores concordam que a Lei 13.431 de 2017 trouxe um novo olhar para a escuta de 

crianças e adolescentes vítimas de violência. Há um movimento nacional para que seja 

implementada pelos municípios, bem como pelos estados através do sistema de justiça e rede 

de proteção. Contudo, alguns impasses têm sido notados quanto a sua execução, dentre eles 

temos:  desconhecimento por parte dos profissionais sobre a referida lei; ausência do fluxo 

instalado e protocolos de atendimento desde o recebimento da denúncia, ao encaminhamento 

para as providências legais de proteção à criança e sua família; polêmicas e controvérsias na 

delimitação dos profissionais responsáveis pelos procedimentos e pela aplicação da escuta 

especializada e de depoimento especial. 
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É importante destacar que, a escuta tem como objetivo a garantia da proteção e não a 

revitimização, mas, como ela é implementada nos serviços de acolhimento, atendimento? Será 

que ainda prevalece o olhar da criança produtora de provas ou ela é percebida como um sujeito 

de direito que precisa de apoio e acolhimento? Como tem ocorrido o fortalecimento da rede 

de proteção? Será que os profissionais percebem a articulação Intersetorial?  

Enfim, são várias as questões que precisamos conhecer, aprofundar e avaliar com vistas 

a fortalecer o movimento em prol da implementação da Lei 13.431 de 2017, bem como demais 

normativas. O foco precisa ser a proteção integral de crianças e adolescentes em um espaço 

respeitoso de atendimento, agilidade na oferta dos serviços socioassistenciais, além de acesso 

à justiça e direito à participação efetiva na própria condução da vida. 

Assim sendo e diante do risco da revitimização, pretendemos conhecer a percepção dos 

funcionários de espaços de acolhida e atendimento de crianças e adolescentes em relação a 

implementação da Lei 13.431 de 2017. Partimos do pressuposto que o processo de articulação 

entre as diferentes instâncias da garantia de direitos está previsto, mas ainda, os profissionais 

têm dificuldades na definição do fluxo de atendimento.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa realizou um levantamento bibliográfico dos últimos 6 anos acerca 

do fluxo do atendimento, em sites especializados. Utilizou os seguintes descritores: escuta 

especializada, sistema de garantia de direitos, Lei 13.431 de 2017, rede de proteção, criança e 

adolescente. Aplicamos um questionário com questões fechadas (dados sociodemográficos) e 

abertas acerca da delimitação do fluxo do atendimento de crianças e adolescentes cujos 

direitos foram violados.  

Foram convidados sete municípios do estado do Espírito Santo para participar da 

pesquisa cuja proposta foi mapear a implementação do fluxo de atendimento à criança e 

adolescente vítima ou testemunha de violência, conforme a lei nº 13.431/2017. Dentre os sete, 

apenas três devolveram o instrumento de pesquisa e autorizou o uso e divulgação dos dados 

da pesquisa. Os municípios participantes foram identificados por uma letra /M/ de município e 

a sequência numérica 1, 2 e 3, ficando a representação da seguinte forma: M1, M2 e M3, 

mantendo a confidencialidade e o sigilo de todos os participantes. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o objetivo de identificar como os municípios têm lidado com a 

implementação e aplicação das normativas referentes ao sistema de garantia de direitos, bem 

como buscar mapear os fluxos existentes em municípios de pequeno porte, organizamos os 

dados nas categorias: comitê de gestão colegiada, fluxo do atendimento, equipamentos, rede 

intersetorial, escuta especializada, capacitação e protocolo de registro.  

 

3.1 CRIAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO COLEGIADA  

 

Os dados obtidos evidenciaram que em nenhum dos municípios participantes ocorreu a 

criação do Comitê de gestão colegiada, conforme está disposto no Decreto 9.603/18. O 

resultado é preocupante uma vez que a criação desse Comitê envolve os representantes das 

políticas de atendimento à criança e ao adolescente que possuem poder de decisão. Acredita-

se que, será neste espaço de discussão e proposição que serão elaborados os fluxos e 

protocolos de atendimento. 

 

3.2 FLUXO DO ATENDIMENTO 

 

A criação e formalização dos fluxos através de normativas municipais são ações que 

visam garantir o direito das crianças e adolescentes ao acesso à informação e serviço de 

qualidade. Proporciona à rede de atendimento a definição de papéis dentro da política, entre 

outros benefícios. A Tabela 1 apresenta os dados obtidos com os municípios participantes.  

 

Tabela 1: Fluxos de atendimento 

Pergunta 2. Qual o fluxo estabelecido entre os órgãos, equipamentos, serviços e programas de atendimento 
à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência no município? 

M1- “O fluxo ainda está em fase de conclusão”. 

M2- “Depende de cada caso, existem casos em que o Conselho Tutelar é acionado pelos demais equipamentos 
e, às vezes em que é o conselho que os informa”. 

M3- “Ainda não contamos com um fluxo estabelecido. Atualmente é encaminhado ao Conselho Tutelar e o 
colegiado realiza os encaminhamentos pertinentes a rede de serviços”. 

Fonte: Protocolo de sistematização dos dados (formulário Google Forms). 
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Verificamos na Tabela 1 que os municípios não possuem um fluxo estabelecido entre os 

órgãos, equipamentos, serviços e programas de atendimento à criança e adolescente vítima ou 

testemunha de violência. Parece que o mesmo ainda não está claro para os municípios 

participantes, e que o Conselho Tutelar constitui na primeira etapa do fluxo, porém o processo 

é flutuante. Os dados levam a inferir que a palavra fluxo se refere exclusivamente a porta de 

entrada no serviço.  

As respostas se restringiram a um processo do fluxo e não conforme propõe o Decreto 

que estabelece no fluxo todas as instituições que fazem parte dessa política, como está 

estruturada e como os municípios se organizam. A questão identificada parece estar vinculada 

a ausência de uma capacitação mais direcionada para cada realidade. Nesse sentido, 

precisamos proporcionar para cada município elementos para compreender melhor o fluxo e 

sua importância na qualidade do serviço prestado.  

 

3.3 REDE INTERSETORIAL DE ATENDIMENTO 

 

Em relação a rede intersetorial de atendimento à violação de direitos presente nos 

municípios, buscamos conhecer os equipamentos, órgãos, serviços e programas disponíveis e 

em funcionamento nos municípios participantes. Os dados obtidos constam na Figura 1. 

 

Figura 1: Rede Intersetorial de atendimento à criança e adolescente 

 

Fonte: Protocolo de sistematização dos dados (Google Forms) 
 

Para M1 todos os equipamentos citados fazem parte da rede intersetorial de 

atendimento à criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. M2- respondeu que o 
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CMDCA5 e a política de Educação não compõe a rede de atendimento. Já o M3 - afirmou que o 

CMDCA, Educação e Segurança Pública não fazem parte da rede intersetorial. O que não quer 

dizer que esses equipamentos, serviços e órgãos, não existam no município, mas que o 

profissional não considera que tenha uma articulação no cotidiano do atendimento.  

A política de educação apareceu em duas respostas como não compondo a rede, o que 

leva a questionamentos sobre a efetiva participação da educação e o entendimento dessa 

política sobre o seu papel dentro da rede intersetorial. Vale destacar que, como visto em 

Oliveira et al. (2022) muitos casos de violências são comunicados ao Conselho Tutelar pelas 

próprias escolas. Essas levam os casos identificados, como bullings, as lesões autoprovocadas e 

os relatos espontâneos de violência sexual. Portanto, é preciso trazer a política de educação 

para o centro dessa questão, conforme as diretrizes do Decreto 9.603/2018, em relação às 

atribuições e responsabilidade ao sistema educacional em relação à proteção da criança e do 

adolescente.  

 

3.4 ESCUTA ESPECIALIZADA 

 

Considera-se que a escuta é a forma como se acolhe a criança e a sua família pela política 

pública que realiza o primeiro atendimento. Entende-se que a escuta especializada de que trata 

a Lei 13.431 e o Decreto 9.603/218 que a regulamenta é fundamental nesse processo. Esta não 

deve ser exercida de forma equivocada, com posturas questionadoras, desrespeitosas, 

desproporcional a idade da criança, dentre outras práticas que ocasionam desproteção da 

criança e do adolescente. Prevalece o respeito à dignidade humana na sua totalidade. Em todo 

o processo de atendimento e acolhimento é importante garantir que não ocorra a 

revitimização. A Tabela 2 exibe os dados obtidos em relação a quem realizada escuta 

especializada e a Tabela 3 apresenta o espaço no qual a escuta é realizada. 

 

Tabela 2: Escuta Especializada 

Pergunta 4. Quais profissionais realizam a escuta especializada? 

Participante Resposta do representante 

M1 “Por enquanto, não é realizada a escuta especializada da forma como está na normativa. Alguns 
profissionais da segurança pública realizam essa função e profissionais (Psicólogos e assistentes 

sociais) do judiciário (Fórum) também realizam”. 

M2 Conselheiros Tutelares 

M3 Ainda não foi implementada a escuta especializada conforme orientações da lei 13.431/17. 

Fonte: Protocolo de processamento de dados (Google Forms) 

 
5 CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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Verificamos na Tabela 2 a não implementação da normativa e a justificativa pautada em 

profissionais da segurança pública, psicólogos, assistentes sociais ou judiciário. Parece que não 

se tem claro quem deveria realizar a escuta. Resta saber se os profissionais de segurança pública 

estão aptos e capacitados para realizar a escuta especializada? Será que a segurança pública e 

o judiciário possuem os mesmos objetivos que os equipamentos de atendimento e acolhimento 

do sofrimento, da violação? O dado corrobora com os estudos recentes da literatura que 

afirmam que a lei se encontra em processo de implementação, estando distante de ser 

efetivada. A Tabela 3, refere-se ao local de realização da escuta especializada, cujos dados 

corroboram com a Tabela 2. 

 
Tabela 3: Equipamentos onde ocorre a escuta especializada 

Pergunta 5. Em qual (is) equipamento (s) acontece (m) a escuta especializada? 

Participantes Resultados obtidos 

M1 “Por enquanto, na delegacia e fórum”. 

M2 “Conselho Tutelar” 

M3 “Devido a lei ainda não ter sido implementada, o Conselho Tutelar realiza a escuta inicial e 
encaminha para atendimento nos serviços da rede de atendimento”. 

Fonte: Protocolo de processamento de dados (Google Forms) 
 

A escuta especializada deve ser realizada pelos órgãos da rede de proteção nos campos 

da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos. O 

objetivo é assegurar que a criança possa contar com um acompanhamento, seja na condição 

de vítima ou de testemunha. Um dos municípios respondeu que a escuta ocorre no âmbito do 

judiciário e nas delegacias, contudo, a lei define que o processo de escuta que acontece no 

judiciário é o chamado depoimento especial com outro viés metodológico de atendimento. Os 

municípios M2 e M3 a escuta é realizada pelo Conselho Tutelar. 

O artigo 27 nos informa que todos os profissionais do sistema de garantia de direitos 

devem ser capacitados a respeito das funções de que trata o Decreto: “Os profissionais do 

sistema de garantia de direitos [...] participarão de cursos de capacitação para o desempenho 

adequado das funções previstas neste Decreto, respeitada a disponibilidade orçamentária e 

financeira dos órgãos envolvidos (BRASIL, 2018, art.27.). Será que esse elemento pressupõe que 

na ausência do recurso a capacitação pode esperar, não é prioridade? Enfim, a figura 2 

apresenta os dados referentes a capacitação dos profissionais. 
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Figura 2: Capacitação dos profissionais do sistema de garantia de direitos 

 
Fonte: Protocolo de processamento de dados (Google Forms) 

 

Verificamos que 66,7% dos profissionais do sistema de garantia de direitos não 

participaram de cursos de capacitação para o desempenho adequado das funções previstas 

pelo Decreto 9.603/18. O M1, respondeu que os profissionais ainda não receberam 

capacitação. Os profissionais de M2 já participaram de cursos de formação; e, M3 respondeu 

que o município ainda não. Provavelmente, não houve disponibilidade de recurso para o 

investimento na capacitação dos profissionais para atuarem conforme as diretrizes do Decreto, 

algo que precisa ser discutido na base e deve se tornar pauta na agenda de reivindicações da 

área. 

Como destacado no artigo 7º do Decreto 9063/2018, o sistema de garantia de direitos 

é formado pelas políticas setoriais que integram os eixos de promoção, controle e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. A resolução Conanda n.113 de 19/04/2006 dispõe sobre 

os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. 

Os autores Gonsalves e Andion, (2019) debatem a respeito dos três eixos (defesa, 

promoção e controle das políticas públicas) de forma a caracterizar os eixos e suas áreas de 

atuação, bem como para que se tenha a identificação das políticas setoriais que fazem parte de 

cada eixo. 

A sétima e última pergunta fez referência a utilização de um modelo de registro de 

informações que deve ser usado para o compartilhamento entre os profissionais da rede que 

realizam o atendimento à criança ou adolescente. Os dados obtidos revelam que nos três 
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municípios M1, M2 e M3 foram unânimes em responder que ainda não existe o modelo de 

registro de informações no município. 

Como resultados da pesquisa tem-se que os municípios pesquisados ainda não 

elaboraram seus fluxos de atendimentos conforme prevê a nova legislação que organiza o 

sistema de garantia de direitos (Lei 13.431/17 e Decreto 9.606/18). Contudo, isso não significa 

que o atendimento não seja realizado. Como solicitar de funcionários dedicados na luta pela 

garantia de direitos, se apropriar das informações, da organização, da implementação das 

políticas e, ao mesmo tempo, se dedicar integralmente, ao atendimento e acolhimento das 

crianças e adolescentes e suas famílias, enfim, como viabilizar uma formação comprometida e 

ética? Apenas o movimento em defesa dos direitos da infância e adolescência pode colocar a 

capacitação profissional como uma pauta na agenda das lutas por melhores condições de 

trabalho.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A justificativa que motivou a realização deste trabalho, esteve ancorada na proposta de 

contribuir com o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha 

de violência. Para tanto, se propôs a identificar de que forma está acontecendo a 

implementação da Lei 13.431/17. Os resultados da pesquisa exploratória, leva-nos a inferir que 

existe um movimento em âmbito nacional para que a Lei 13.431/2017, também conhecida 

como a “lei da escuta especializada” seja implementada pelos municípios. 

As requisições para sua implementação estão postas nas legislações e teorias, contudo, 

os municípios ainda encontram dificuldades para sua efetivação. Os dados revelam que eles 

precisam de suporte tanto das esferas estaduais, quanto federais, principalmente, referente a 

questão orçamentária, estruturação dos serviços e na formação dos agentes públicos com 

compromisso ético com o exercício da profissão. 

Há municípios que não contam com todos os serviços que compõem o sistema de 

garantia de direitos e, principalmente, não possuem condições técnicas e operacionais para que 

seja implementado o centro integrado de atendimento à criança e adolescente vítima ou 

testemunha de violência. Ao assumir essa pesquisa exploratória nos deparamos com a 

realidade presente em três municípios e que, provavelmente, se repete em outros estados da 
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federação. Diante dessa realidade, o que podemos fazer para reverter essa situação? Como 

podemos contribuir com os municípios na implementação do Comitê Gestão Integrada? 

Enfim, com esse trabalho contribuímos com o nosso estado na discussão dos processos 

da importância da implementação da lei 13.341 de 2017, ao mesmo tempo que denunciamos 

os obstáculos à real efetivação do dispositivo legal. Parece que o sentido e significado da Lei 

estão em processamento e assimilação, fato que demanda pela presença de especialistas que 

compreendem a lei e que consigam por meio de dispositivos linguísticos torná-la acessível aos 

municípios. 
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