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RESOLUÇÃO Nº 21/2019 - CMDCA/CAMAÇARI 

 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431/17, DE 04 DE ABRIL 

DE 2017 E O SEU FLUXO DE ATENDIMENTO, NA 

CIDADE DE CAMAÇARI, BAHIA. 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA 

DECAMAÇARI- BA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela 

Lei Municipal nº. 859/2008, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) torna público a aprovação da implementação da Lei 13.431/17, de 04 de Abril de 

2017, referente a Escuta Especializada e ao Depoimento sem Dano de Crianças e Adolescentes 

vítimas e testemunhas de violências e o seu Fluxo de Atendimento, na cidade de Camaçari, Bahia. 

 

CONSIDERANDO que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, e 

à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los/as a salvo de toda forma de negligência, 

exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido, na forma da lei, qualquer atentado, por 

ação ou omissão, a seus direitos fundamentais (artigo 227, caput da Constituição da República de 

1988 e dos artigos 4°, 5°, 13, 130 e 245, todos da Lei 8.069/90); 

 

CONSIDERANDO que a Doutrina da Proteção Integral prevê que crianças e 

adolescentes devem receber proteção especial em função da sua condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento, sendo detentores/as, inclusive, de um conjunto de direitos específicos que visam 

assegurar-lhes plenas condições para seu desenvolvimento integral e sem violências; 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do/a Adolescente reforça esta 

proteção, dispondo que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais (artigo 5º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente); 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 13 do ECA, que os casos de suspeita ou 

confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou 

adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras 

providências legais; e que por força do art. 245 do mesmo Diploma Legal, deixar o médico, professor 

ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, 

de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 

confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente constitui infração administrativa; 

 

CONSIDERANDO que o Princípio da Prioridade Absoluta compreende a primazia de 

crianças e adolescentes em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de 

atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e execução de 

políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos para sua promoção e proteção (art. 4º, 

ECA); 

CONSIDERANDO que segundo os princípios das Intervenções Precoce e Mínima, da 

Proporcionalidade e da Atualidade, o atendimento pelas autoridades competentes deve ser efetuado 

logo que a situação de perigo seja conhecida, conforme prevê o art. 100, parágrafo único, incisos VI, 

VII e VIII, do ECA;  

 

CONSIDERANDO que o Princípio da Participação, garante às crianças e aos 

adolescentes o direito de serem ouvidos/as e expressarem seus pontos de vista, opiniões e crenças em 

assuntos que afetam a sua vida, assegurando-lhes tal oportunidade em qualquer processo judicial ou 

nos procedimentos administrativos a eles/as atinentes;  

 

CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade e que cada criança e adolescente é um 

ser humano único e valioso e como tal a sua dignidade individual, necessidades especiais, interesses e 

privacidade devem ser respeitados e protegidos, incluindo a inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do/a adolescente e a preservação da imagem, identidade, autonomia, 

valores, ideias, crenças, espaços e dos objetos pessoais; 

 

CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade e Acesso à Justiça às crianças e aos 

adolescentes também é assegurado o primado do direito, com a observância do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa nos processos judiciais em que figurem como parte, incluindo o 

direito de aconselhamento jurídico; 
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CONSIDERANDO a importância da escuta especializada, perícia e do depoimento 

especial, com a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, em local 

apropriado e acolhedor, cumprindo os protocolos adequados e por profissionais qualificados; 

 

 CONSIDERANDO que o Depoimento Especial tem por finalidade promover a 

proteção integral às crianças e adolescentes, no ato de suas inquirições sobre a situação de violência, 

em processo judicial, precipuamente no sentido de se evitar a revitimização dos/as depoentes, e, 

consequentemente, a necessidade de produção antecipada de provas consideradas como urgentes e 

relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, como previsto no 

inciso I, do Art. 156, do Código de Processo Penal, no art. 11, da Lei nº 13.431/2017, e art. 22 do 

Decreto Federal nº 9603/2018;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, no âmbito do Sistema Municipal 

de Justiça representado pelo Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público do Estado da 

Bahia, através da Comarca de Camaçari, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional da Bahia, 

Secretaria de Segurança Pública do estado e no Conselho Tutelar de Camaçari – Sede/ Orla, o Sistema 

de Garantias de Direitos da Criança e do/a Adolescente vítima ou testemunha de violência, com a 

implementação da Lei nº 13.431/2017, regulamentada pelo Decreto Federal nº 9603/2018; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar a implementação da Lei 13.431/17, de 04 de Abril de 2017 e o seu Fluxo de 

Atendimento (ANEXO I), na cidade de Camaçari, Bahia. 

 

Parágrafo único: A Lei 13.431/17estabelece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do/a 

adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), prevendo a realização da escuta especializada, que é o procedimento de entrevista sobre 

situação de violência com a criança ou adolescente perante o órgão da Rede de Proteção; e o 

depoimento especial, que é o procedimento de oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunha 

de violência perante autoridade policial ou judiciária, objetivando-se evitar a revitimização e repetição 

da violência sofrida pela vítima nas várias instâncias de proteção (artigos 7º e 8º da Lei nº 13.431/17); 

Art. 2º Proceder a orientação à população atendida quanto ao disposto no art. 13 da referida Lei: 

"Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão, praticada em local público 
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ou privado, que constitua violência contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato 

imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao Conselho Tutelar ou à 

autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público". 

 

Art.3º A Escuta Especializada e o Depoimento Especial deverão ser realizados em local apropriado e 

acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou do/a 

adolescente vítima ou testemunha de violência (art. 10 da Lei nº 13.431/16 e art. 23, § único do 

Decreto nº 9.603/18); 

 

Art.4º O Município deverá dispor de cinco profissionais de referência de cada política setorial (saúde, 

educação, assistência social, outras secretarias ligadas a política de atendimento a criança e 

adolescente) com qualificação específica para realização da Escuta Especializada, sendo que cada 

pessoa assumirá a escuta uma vez na semana; 

 

Art. 5º. A carga horária dos/as profissionais que assumirão a Escuta Especializada será de 8h 

semanais; 

 

Art. 6º. Os atendimentos da Escuta Especializada acontecerão de segunda a sexta-feira, nos turnos 

Matutino e Vespertino; 

 

Art. 7º. Os atendimentos acontecerão mediante o agendamento prévio e só acontecerão dois 

atendimentos por dia, um no turno matutino e outro no turno vespertino, pois os demais horários 

serão destinados para elaboração dos relatórios; 

 

Art. 8º. O Município deverá disponibilizar um/a profissional para assumir as responsabilidades de 

logística e agendamento das escutas; 

 

Art. 9º. Os/as profissionais que atuarão na escuta devem ser de cargo de provimento efetivo do 

município, possuírem Nível Superior e terem disponibilidade para atuarem no mínimo por dois anos 

na Escuta Especializada; 

 

Art. 10º. Os/as profissionais que atuarão na escuta devem ter dedicação exclusiva para a Escuta 

Especializada, no dia do atendimento, bem como suas Secretarias devem se responsabilizar para que 

seu/a técnico/a faça acompanhamento psicológico durante a atuação na Escuta Especializada; 



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Camaçari – BA. 
Instituído pela Lei Municipal nº. 216/91 e alterada pela Lei 859/2008. 

Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

Avenida Eixo Urbano Central, Nº841 – 1º Andar do Ed. Comercial, Centro - Camaçari/BA – CEP 42800-507 
Tel. 71 – 3644-5720 / Fax 3644-5726 / e-mail: cmdca_camacari@hotmail.com 

 

 

 

Art. 11. A Secretaria de Saúde será responsável pela garantia de um transporte e motorista para o 

traslado da família e vítima para a sala da Escuta Especializada; 

 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 

contrário. 

 

 

Camaçari, 17 de Dezembro de 2019. 

 

José Hilton Alves dos Santos 

Presidente do CMDCA/Camaçari-BA 
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ANEXO I 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo para Implementação da Lei nº13.431/17 do Município de Camaçari 
 

Objetivo: Proteção através da redução da revitimização com a escuta da vítima e/ou testemunha no menor 
número de vezes possível.  

Notícia de violência envolvendo criança ou 
adolescente vítima e/ou testemunha 
 
O Conselho Tutelar receberá a denúncia e 
encaminhará a vítima para a Escuta 
Especializada, que deverá ser agendada pelo/a 
profissional que registrou a denúncia. Além de 
seguir com os transmites burocráticos legais para 
casos de violências contra crianças e 
adolescentes. 

Comunicação à Autoridade Policial para 
registro do boletim de ocorrência. 

O/a profissional capacitado/a para realizar a 
Escuta especializada realizará o procedimento 
limitando-se ao relato estritamente para o 
cumprimento de sua finalidade. No 
encerramento deste procedimento, deverá ser 
elaborado o relatório da escuta e entregue na 
Delegacia Especializada de Repressão contra 
crimes à Crianças e Adolescentes do Município 
e/ou Delegacia local na ausência desta. 

Encaminhamento da Criança/Adolescente para 
atendimento em Saúde. 

Instaurado o procedimento policial com 
tramitação prioritária, serão colhidas as 
informações de praxe pela autoridade policial, 
através da oitiva do/a acusado/a (se houver) e de 
testemunhas, do encaminhamento para a 
realização de perícias, dentre outras diligências 
(ART. 5º, I e VI, 8º a 10º da Lei 13.431/17). 

O/a Conselheiro/a Tutelar  acompanhará todas 
as etapas do processo, inclusive a ida da vítima 
e/ou testemunha na Escuta Especializada,  
visando garantir os direitos da 
criança/adolescente. 

Encaminham-se os procedimentos policiais, afim 
de, investigar o caso com a coleta de provas e 
informações que possam garantir uma 
investigação justa ao caso. 
Constatado risco à criança ou ao adolescente, a 
Autoridade Policial representará ao juízo 
criminal, em qualquer momento do 
procedimento de investigação, pela concessão 
das Medidas de Proteção elencadas no 
ART.21da Lei 13.431/2017 

 


