
FLUXO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE 
CRIME/ATO INFRACIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

Lei nº 13.431/17 e Lei nº 14.344/22. Decreto Federal nº 9.603/18

Demanda/Atendimento/Encaminhamento

Revelação ou conhecimento de fato envolvendo criança ou adolescente vítima ou 
testemunha de crime/ato infracional  

- Revelação espontânea feita pela criança ou adolescente acerca da violência sofrida ou presenciada.

- Conhecimento do fato por familiar ou pessoa da comunidade.

- Conhecimento do fato por agente da rede de proteção.

Escuta especializada

OS INTEGRANTES DA REDE DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL DEVIDAMENTE CAPACITADOS AO TOMAREM 

CONHECIMENTO DO FATO poderão realizar a escuta especializada limitada ao relato estritamente 

necessário para o cumprimento de sua finalidade. Sendo narrados, de forma voluntária, elementos 

importantes à investigação, como autoria, local, data e circunstâncias do fato, deverão ser informados à 

Autoridade Policial (art. 7º da Lei nº 13.431/17). *

* Comunicação pode ser feita diretamente à Autoridade Policial, ou em sendo acionado o Conselho Tutelar, esse 
deverá, desde logo aplicar as medidas protetivas que lhe compete, bem como promover o encaminhamento para a 
Polícia Civil, no caso de crime/ato infracional, e promover as diligências necessárias junto à rede de proteção infanto-
juvenil, com encaminhamentos para os equipamentos e serviços públicos de Saúde: Educação, Desenvolvimento 
Social, Direitos Humanos, CRAS,  CREAS e Centros Especializados.

A Autoridade Policial ao receber a notícia de violência envolvendo criança ou 
adolescente vítima ou testemunha de crime/ato infracional deverá:

- Em caso de Flagrante de Crime/Ato Infracional – Lavrar o respectivo procedimento.
- Em não sendo o caso de Flagrante – Lavrar o Boletim de Ocorrência.
- Proceder diligências de praxe com oitiva das testemunhas e suposto autor do fato, se conhecido.

* O depoimento de criança ou adolescente, independentemente da idade, vítima ou testemunha de qualquer tipo de 
violência poderá, nos termos do art. 8º Lei nº 13.431/17 e art. 12 da Lei nº 14.344/22, ser realizado pela Autoridade 
Policial em sede de investigação policial, desde que a Autoridade Policial o considere absolutamente indispensável, 
diante das circunstâncias do caso concreto, à elucidação do fato e à adoção das providências cautelares e urgentes de 
competência de Delegado de Polícia, atentando para o direito de ser ouvido ou de permanecer em silêncio, assim 
como para realização da escuta por profissional treinado, em local apropriado e acolhedor, que garanta a privacidade 
e preserve o contato com o suposto autor, art. 5º, I e VI da Lei nº 13.431/17.

CONCLUIR O PROCEDIMENTO NO ÂMBITO 
POLICIAL COM PRIORIDADE.

PROCEDER AOS ENCAMINHAMENTOS RELATIVOS À PROTEÇÃO ELENCADOS NA LEI E OUTROS QUE SE 
FIZEREM NECESSÁRIOS: 1) Encaminhar a vítima ao Sistema Único de Saúde ao Instituto Médico-Legal 
imediatamente, inciso I do art. 13 da Lei nº 14.344/22; 2) Encaminhar a vítima, os familiares e as teste-
munhas, caso sejam crianças ou adolescentes, ao Conselho Tutelar para os encaminhamentos necessári-
os, inclusive, para a adoção das medidas protetivas adequadas, inciso II do art. 13 da Lei nº 14.344/22; 
3) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicados de imediato o Ministério Público e o Poder 
Judiciário, inciso III do art. 13 da Lei nº 14.344/22; 4) Fornecer transporte para a vítima e, quando 
necessário, para seu responsável ou acompanhante, para serviço de acolhimento existente ou local 
seguro, quando houver risco à vida, inciso IV do art. 13 da Lei nº 14.344/22; 5) Encaminhar a vítima para 
atendimento junto à rede de proteção infantojuvenil, por exemplo, Educação, Desenvolvimento Social, 
Direitos Humanos, CRAS, CREAS e Centros Especializados, caso necessário.

AFASTAR O AGRESSOR DO LAR, DO DOMICÍLIO OU DO LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA, no caso de 
a ocorrência de ação ou omissão que implicar a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar, 
com a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da criança e do adolescente, ou 
de seus familiares, quando o município não for sede de comarca, inciso II do art. 14 da Lei nº 14.344/22.

APRESENTAR REQUERIMENTO AO JUÍZO COMPETENTE, EM QUALQUER MOMENTO DA INVESTIGAÇÃO, PELA CONCESSÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO ELENCADAS na 
Lei nº 13.431/17 e na Lei nº 14.344/22, inclusive, pelo afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima, caso constatado risco 
à criança ou ao adolescente.

REPRESENTAR PELA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA COLETA DO DEPOIMENTO ESPECIAL JUDICIAL, sem prejuízo de prosseguir investigando o fato, visando 
à conclusão do procedimento policial, e de comunicar o órgão do Ministério Público e ao juízo competente as diligências adotadas, § 1º, incisos I e II do art. 11 da 
Lei nº 13.431/17 e art. 12 da Lei nº 14.344/22.

ENCAMINHAR, CASO NECESSÁRIO, PEDIDO DE 
DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES à Autoridade 
Policial, para fins de ajuizamento da demanda 
cautelar.

AJUIZAR A AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 
ANTECIPADA DE PROVAS PERANTE O JUÍZO 
COMPETENTE, se entender imprescindível a 
escuta da criança/adolescente para elucidação 
dos fatos, § 1º, incisos I e II do art. 11 da Lei nº 
13.431/17 e art. 12 da Lei nº 14.344/22.

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS DA REPRESEN-
TAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 
ANTECIPADA DE PROVAS FEITA PELA AUTORI-
DADE POLICIAL.

PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PARA COLETA DO 
DEPOIMENTO ESPECIAL, CASO DEFERIDA A 
CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS, 
PODENDO:
- Requerer o envio dos autos ao Delegado de 
Polícia, preservando seu sigilo, para conclusão 
do procedimento policial.
- Requerer, em sendo pertinente e necessário, 
o envio de cópia da conclusão da demanda 
cautelar aos Juízos da Infância e Juventude, de 
Família e outros que entender cabíveis, para 
utilização a título de prova emprestada, visan-
do a não renovação da oitiva da criança e do 
adolescente perante outros juízos, de forma a 
evitar a revitimização institucional.
- Requerer a extinção do procedimento caute-
lar e seu arquivamento, ante o esgotamento do 
objeto.
- Oferecer a denúncia/representação ou 
requerer o arquivamento, em tendo recebido o 
procedimento policial concluído.

Ao órgão do Ministério Público, em casos de procedimentos envolvendo 
crianças/adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infracional, cabe: À Defesa, (Defensoria Pública, Advogado constituído ou Advogado dativo), em 

casos de procedimentos envolvendo crianças/adolescentes vítimos ou teste-
munhas de crime/ato infracional, cabe:

- Acompanhar os procedimentos na esfera policial e judicial.
- Manifestar-se nos autos de cautelar de antecipação de provas.
- Fazer requerimentos à Autoridade Policial e Judiciária.
- Participar da audiência para coleta do Depoimento Especial, caso deferida a Medida Cautelar de Anteci-
pação de Provas.  

O Juízo competente ao receber os requerimentos e representações em procedimento envolvendo criança ou adolescente vítima ou testemunha de crime/ato infracional deverá:

Poder Judiciário

PROVIDÊNCIAS GERAIS: Estabelecer tramitação prioritária aos autos do proces-
so e averiguar a eventual existência de decisão anterior sobre o mesmo fato 
comunicado pela Autoridade Policial.

VISTAS DOS AUTOS: Dar vistas ao órgão do Ministério Público para mani-
festação e à Defesa, nomeando Advogado Dativo, no caso de ausência de 
Defensor constituído ou Defensor Público. *

* Nomear Advogado Dativo ao investigado, caso não haja Advogado constituído ou 
Defensor Público.
* Nos termos § 1º do art. 18 da Resolução nº 299/19, nomear Defensor, se assim  
desejar a criança.

ANALISAR REPRESENTAÇÃO PELA APLI-
CAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO adotan-
do as cautelas necessárias de encaminha-
mento para acompanhamento, da vítima 
ou testemunha, pela rede de proteção 
infantojuvenil (CRAS, CREAS, Centros Espe-
cializados, Conselho Tutelar e Rede de: 
Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos).

ANALISAR EVENTUAL PEDIDO DE AFASTAMEN-
TO DO AGRESSOR DO LAR, DO DOMICÍLIO OU 
DO LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA, no 
caso de a ocorrência de ação ou omissão que 
implicar a ameaça, crime/ato infracional ou a 
prática de violência doméstica e familiar, com 
a existência de risco atual ou iminente à vida 
ou à integridade física da criança e do adoles-
cente, ou de seus familiares, e, em sendo 
deferido o pedido determinar imediatamente 
o cumprimento da decisão.

ENCAMINHAR CÓPIA AO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE para acom-
panhamento da criança ou adolescente, bem como para aplicação de 
outras medidas que entender cabíveis.

ANALISAR O PEDIDO DE CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS PARA A 
REALIZAÇÃO DE DEPOIMENTO ESPECIAL.

- Determinar as diligências necessárias para a realização de Depoimento 
Especial, em sede Cautelar de Antecipação de Provas, caso o pedido seja 
deferido.
- Realizar a audiência para coleta de Depoimento Especial, zelando pela 
aplicação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense e pelo determinado 
na Lei nº 13.431/17, bem como zelar para que não haja revitimização da 
criança/adolescente - depoente, e ainda apreciar requerimentos do órgão 
Ministerial e da Defesa (Defensoria Pública, Advogado constituído ou Advo-
gado dativo).

CONCLUIR O PROCEDIMENTO JUDICIAL COM PRIORIDADE, DETERMINANDO 

O CUMPRIMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS, BEM COMO O ARQUIVAMEN-

TO DOS AUTOS DO PROCESSO DA MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE 

PROVAS.
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Atribuições

Polícia

- Garantir atendimento adequado às crianças/adolescentes vítimas e ou testemunhas de crime/ato infra-
cional.
- Propiciar ambiente humanizado para estada da criança/adolescente na unidade policial, caso seja 
necessária sua presença na unidade.
 - Lavrar o Procedimento Policial para apuração dos fatos tendo criança/adolescente como vítima ou teste-
munha de crime/ato infracional, Leis nº 13.431/17 e nº 14.344/22.
- Averiguar se os direitos da criança/adolescente encontram-se preservados. Em caso de violação, 
promover os encaminhamentos necessários para o seu restabelecimento, de forma a atender aos 
princípios do Superior Interesse da Criança e do Adolescente, da Proteção Integral e Prioridade absoluta.
- Realizar investigações relativas a notícias de crimes/atos infracionais cometidos contra crianças ou adoles-
centes, na sua esfera de atribuição.
- Representar por Medidas Cautelares probatórias que entender cabíveis.
- Concluir o procedimento envolvendo crianças/adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infra-
cional, com prioridade.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

* O TRABALHO REALIZADO PELAS POLÍCIAS: FEDERAL, RODOVIÁRIA FEDERAL, CIVIL, MILITAR E PENAL deverá ser realizado em 
regime de cooperação para que se possa alcançar a integral apuração de crimes/atos infracionais praticados contra 
crianças e adolescentes.

Ministério Público

- Zelar pela garantia dos direitos de crianças/adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infracio-
nal promovendo as medidas judiciais cabíveis para seu restabelecimento imediato.
- Acompanhar o procedimento policial/judicial de forma a obter a célere elucidação dos fatos.
- Requerer as medidas de proteção para crianças/adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infra-
cional.
- Promover medidas para evitar a revitimização de crianças/adolescentes.
- Promover as medidas judiciais cabíveis quando constatada a revitimização institucional de crianças ou 
adolescentes, de forma a responsabilizar os agentes.
- Participar das audiências e demais atos do processo.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

Defensoria Pública - Defesa

- Promover a orientação e assistência jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, às crianças 
e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infracional, bem como aos familiares (Defensoria 
Pública).
- Zelar pela garantia dos direitos de crianças/adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infracio-
nal promovendo as medidas judiciais cabíveis para seu restabelecimento imediato.
- Acompanhar os procedimentos na defesa dos supostos autores do fato.
- Participar das audiências e demais atos do processo.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

Poder Judiciário

- Promover o atendimento humanizado de crianças/adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato 
infracional, por profissionais capacitados, e, em espaço adequado nas dependências dos Fóruns e Unidades 
Judiciárias.
- Estabelecer tramitação prioritária nos autos do processo, dando preferência, em sua pauta, para desig-
nação da audiência de Depoimento Especial, inclusive, em horário adequado para permanência e oitiva de 
crianças/adolescentes nas Unidades Judiciárias.
- Determinar o cumprimento das decisões de forma integral e célere.
- Zelar pela garantia dos direitos de crianças/adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infracio-
nal.
- Promover continuadamente medidas para impedir a revitimização institucional de crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas de crime/ato infracional, realizando audiência para a coleta de Depoimento Espe-
cial com aplicação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense e pelo determinado na Lei nº 13.431/17.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

Secretarias Estaduais

Desenvolvimento Social do Estado de Goiás:
- Promover junto à rede municipal a implementação dos Centros Especializados de Atendimento Integral e 
Interinstitucional de Crianças e Adolescente vítimas ou testemunhas de crime/ato infracional.
- Capacitar servidores estaduais, com atuação na promoção social, para atuação na rede de proteção infan-
tojuvenil para atendimento de crianças e adolescente vítimas ou testemunhas de crime/ato infracional.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

Saúde:
- Estabelecer fluxo na rede estadual de saúde para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou teste-
munhas de crime/ato infracional.
- Capacitar servidores para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato 
infracional.
- Propiciar ambiente adequado para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
crime/ato infracional.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

Educação:
- Estabelecer fluxo na rede estadual de educação para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de crime/ato infracional.
- Capacitar servidores para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato 
infracional.
- Propiciar ambiente adequado para atendimento de crianças e adolescentes  vítimas e ou testemunhas de 
crime/ato infracional.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

Secretarias Municipais

Direitos Humanos e Políticas Afirmativas/Promoção/Desenvolvimento Social:
- Promover junto à rede estadual a implementação de Centros Especializados de Atendimento Integral e 
Interinstitucional de Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infracional.
- Capacitar servidores municipais, com atuação na promoção social, para atuação na rede de proteção infan-
tojuvenil para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infracional.
- Equipar as sedes dos Conselhos Tutelares para que tenham local, mobiliários, e equipamentos tecnológicos 
apropriados para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato infracional.
- Oferecer capacitação continuada aos Conselheiros Tutelares para que possam atuar de forma protetiva 
nesse tipo de demanda.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

Saúde:
- Estabelecer fluxo na rede municipal de saúde para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de crime/ato infracional.
- Capacitar servidores para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime/ato 
infracional.
- Propiciar ambiente adequado para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 
crime/ato infracional.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.

Educação:
- Estabelecer fluxo na rede municipal de educação para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de crime/ato infracional.
- Capacitar servidores para atuação para atendimento de crianças e adolescentes  vítimas ou testemunhas 
de crime/ato infracional.
- Propiciar ambiente adequado para atendimento de crianças e adolescentes vítimas  ou testemunhas de 
crime/ato infracional.
- Fomentar o trabalho em rede de forma que todos os atores da rede de proteção infantojuvenil estejam 
engajados na promoção dos direitos e garantias de crianças e adolescentes de forma integral e efetiva.


