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APRESENTAÇÃO
O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que as políticas públicas voltadas para a garantia de direitos
de crianças e adolescentes sejam elaboradas e executadas a partir de estratégias fundamentadas em medidas intersetoriais
e articuladas entre os diversos integrantes da rede de proteção.
Nesse contexto, o trabalho em rede constitui uma forma de organização conjunta entre entes autônomos que
buscam desenvolver relações pautadas por interdependência, complementariedade e horizontalidade, o que implica em
articulação, cooperação, parcerias e integração dos diferentes serviços ofertados à população infantojuvenil.
A atuação assim estruturada evita o isolamento e o paralelismo de ações, imprimindo dinamismo aos resultados,
uma vez que os integrantes da rede de proteção apoiam-se mutuamente, trocam experiências, articulam esforços e
competências e desenvolvem formação para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes.
Com este foco, o Ministério Público do Estado de Goiás tem desenvolvido o serviço Fortalecendo Redes, iniciativa
de planejamento e execução conjunta entre a área de atuação da Infância, Juventude e Educação do Centro de Apoio
Operacional às Procuradorias e Promotorias de Justiça e a Coordenadoria de Assessoramento à Autocomposição Extrajudicial
(CAEJ), que consiste na articulação dos órgãos, instituições e poderes que compõem o sistema de garantias de direitos de
crianças e adolescentes para a construção coletiva e pactuação de fluxogramas e protocolos de atuação com o
consequente estabelecimento de uma rotina de trabalho em rede de proteção.

Com o objetivo de ampliar a abrangência do serviço Fortalecendo Redes, desenvolvido nos municípios por
demanda das respectivas Promotorias de Justiça, a presente compilação constitui-se na sistematização dos fluxogramas e
protocolos de atuação sugestivos, a serem utilizados como roteiros para orientar os que se interessam por esta modalidade
de atuação.
O trabalho é resultado da implementação do serviço Fortalecendo Redes em 27 (vinte e sete) municípios do estado de
Goiás, onde foram construídos os fluxogramas e protocolos de atuação em rede, a partir das atividades de campo,

previamente articuladas com os órgãos, instituições e poderes que compõem o sistema de garantias de direitos de crianças
e adolescentes. Essa produção ocorreu em espaços de deliberações coletivas, consensuadas e pactuadas, respeitando as
responsabilidades, competências e considerando as limitações de recursos e equipamentos sociais de cada realidade
municipal. Também contou com a contribuição da Rede de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência do
município de Goiânia.

Intenta-se, com esta publicação, auxiliar os membros do Ministério Público do Estado de Goiás e da rede de
proteção de crianças e adolescentes no exercício de suas atribuições, notadamente no que pertine ao caminho a ser
percorrido na atuação de cada um, planejando e operacionalizando o cumprimento integral da legislação vigente para
prevenir e coibir a violência contra crianças e adolescentes e eventual revitimização, mediante a integração entre os sistemas
de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde.
A ideia é que, além de uma fonte de consulta de natureza objetiva, eis que se refere pontualmente às ações a
serem devolvidas, este material seja utilizado na capacitação dos integrantes da rede de proteção de crianças e
adolescentes a ser fomentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás em sua atuação institucional.

FLUXOGRAMA: CONSELHO TUTELAR
Criança e Adolescente em Situação de Violência

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Criança e Adolescente em Situação de Violência
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Receber a notícia
1.1 O Conselho Tutelar é, via de regra, a porta de entrada para o recebimento de notícias nas hipóteses de violência
perpetrada contra crianças e adolescentes.
O relato pode ser originário da própria vítima ou de seus familiares, responsáveis ou terceiros, de órgãos vinculados à
assistência social, saúde, educação, Disque 100, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros, por intermédio de ligações telefônicas ou qualquer outro meio de comunicação.
1.2 Todas as comunicações devem ser registradas em prontuário próprio, viabilizando o regular acompanhamento e,
em sendo o caso, os encaminhamentos pertinentes.
Analisar a notícia
2.1 A notícia será analisada pelo Conselheiro Tutelar, conforme as atribuições fixadas no art. 136 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
Acompanha Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Situação de Violência?
3.1. Ao analisar a notícia, verificar se foi preenchida a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de
Situação de Violência1.
3.1.1 Se sim, o próximo passo será verificar se o caso narrado demanda urgência na atuação (“há urgência?” –
atividade 4).
3.2.1 Se não, os Conselheiros Tutelares devem avaliar se é necessário o levantamento de dados e circunstâncias
complementares. Nesta hipótese, deverão “realizar visita domiciliar” (atividade 13).
Há urgência?
4.1 Se sim, efetivar “as ações emergenciais pertinentes ao caso” (atividade 5).
4.2 Se não, “realizar reunião colegiada” para avaliação do caso (atividade 6).
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Realizar as ações emergenciais pertinentes ao caso
5.1 O Conselho Tutelar deve adotar medidas imediatas para proteção da criança e do adolescente (arts. 93, 98, 101
e 129, ECA).
5.2 Na hipótese de crime praticado contra a criança ou adolescente, caracterizada a situação de flagrância, a
autoridade policial (polícia civil ou militar) deve ser imediatamente acionada para adoção das medidas de caráter
penal ou infracional em desfavor do agressor (lavratura do auto de prisão ou apreensão em flagrante ou termo
circunstanciado de ocorrência).
5.3 Não caracterizada a situação de flagrância, o Conselho Tutelar deve acionar a autoridade policial (polícia civil)
para adoção das medidas de caráter penal ou infracional em desfavor do agressor. Havendo necessidade, o Poder
Judiciário e o Ministério Público deverão ser comunicados para que o autor da violência seja afastado, por via judicial,
da moradia comum, conforme previsto no art. 130 do ECA.
5.4 O acolhimento institucional emergencial pode ocorrer, em caráter excepcional, como medida extraordinária para
proteção de vítimas de violência física ou sexual (se não for hipótese de afastamento do agressor) e quando verificada
a incapacidade temporária para o exercício do poder familiar (por exemplo, prisão, surto psiquiátrico, intoxicação
aguda por álcool ou drogas, situação de rua). Além da gravidade da situação fática, deve estar demonstrada a
inexistência ou inaptidão da família extensa para proteger a criança ou adolescente. Impõe-se, ainda, a
obrigatoriedade de comunicação imediata e fundamentada para o Poder Judiciário e o Ministério Público (art. 136,
parágrafo único, ECA).
Realizar reunião colegiada
6.1 Durante a reunião, serão escolhidas as medidas a serem aplicadas (arts. 101, 129 e 136) em consonância com as
diretrizes do art. 100 do ECA.
6.2 Configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 98 do ECA, o Conselho Tutelar adotará providências para
que cesse a ameaça ou violação de direitos, aplicando à criança ou adolescente, dentre as medidas previstas no
art. 101, incisos I a VI, da lei em referência, aquela que se mostrar mais adequada. Também podem ser aplicadas aos
pais as medidas elencadas no art. 129 do ECA, com atuação articulada da rede de proteção.

6.3 Verificada a necessidade de aplicação de medidas judiciais, notadamente nas hipóteses previstas no art. 101,
incisos VII a IX, do ECA, o Conselho Tutelar acionará o Poder Judiciário ou o Ministério Público.
6.4 Se, ao aplicar as medidas protetivas, o Conselho Tutelar verificar que o município não oferece o serviço necessário,
deve comunicar formalmente a omissão ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
e ao Ministério Público, destacando a necessidade de implementação.
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Encaminhar o caso para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ou equipe de referência
da proteção especial, Delegacia de Polícia e Ministério Público (MP)
7.1 Os casos serão enviados aos orgãos de forma concomitante, acompanhados da Ficha Individual para
Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência.
7.2 O CREAS (ou a equipe de referência da proteção especial onde não houver CREAS) fará o atendimento da família
e viabilizará os serviços necessários.
7.3 A autoridade policial investigará a ocorrência de crime, contravenção penal ou ato infracional contra a criança
ou adolescente.
7.4 O encaminhamento ao Ministério Público, fora das hipóteses legais, deverá ser previamente pactuado (quanto à
necessidade e natureza dos casos a serem remetidos, tendo em vista a atuação integrada da rede de proteção).
Receber a contrarreferência do CREAS
8.1 Excepcionadas as questões urgentes, sugere-se o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação, pelo CREAS, de
relatório sucinto com informações sobre os atendimentos realizados e a evolução do caso em relação à vítima e sua
família para a superação da situação de violência.
A situação de violência foi superada?
9.1 Se não, deve ser “realizado estudo de caso com a rede de proteção para deliberação sobre a aplicação de
novas medidas” (atividade 10).

9.2 Se sim, deve ser encaminhada a “contrarreferência para o MP e realizado o arquivamento” (atividade 11).
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Realizar estudo de caso com a rede de proteção para deliberar sobre a aplicação de novas medidas
10.1 O estudo de caso é realizado até a cessação da situação de risco. Nesta hipótese, participam todos os
integrantes da rede de proteção à criança e ao adolescente.
Encaminhar contrarreferência para o MP (a depender da pactuação prévia) e realizar arquivamento
11.1 O acompanhamento será encerrado, com manutenção dos registros em arquivo próprio.
Após situação superada
12.1 Superada a situação de violência, deve ser encerrado o acompanhamento, com manutenção dos registros em
arquivo próprio.
Realizar visita domiciliar
13.1 O(s) conselheiro(s) tutelar(es) visitará(ão) o domicílio da criança ou adolescente supostamente vítima de violência
somente em caso de necessidade, para obter informações ou para dirimir dúvidas eventualmente existentes.
Constatada situação de violência na visita domiciliar?
14.1 Se sim, avaliar se “há urgência” na atuação (atividade 4).
14.2 Se não, insistir na busca de novas informações, devendo “verificar com agentes de saúde, escola, CRAS, vizinhos”
e outras fontes circunstanciais que possam revelar a situação de violência (atividade 15).
Verificar com agentes de saúde, escola, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vizinhos, etc
15.1 Caso nenhuma ameaça ou violação de direitos tenha sido observada na visita domiciliar, deve-se verificar, por
outras fontes de informação, se há pertinência dos fatos relatados na notícia recebida, resguardando em toda a
atuação do Conselho Tutelar o sigilo dos fatos.
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Constatada violência?
16.1 Se sim, identificar se “há urgência” no atendimento (atividade 4).
16.2 Se não, “verificar situação de vulnerabilidade social” (atividade 17).
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Verificar situação de vulnerabilidade social
17.1 Afastada a hipótese de violência contra criança ou adolescente, o Conselho Tutelar deverá verificar se o caso
configura situação de vulnerabilidade2.
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Há vulnerabilidade?
18.1 Se sim, “encaminhar para o CRAS” (atividade 20).
18.2 Se não, o acompanhamento deve ser encerrado (“arquivar” – atividade 19).
Arquivar
19.1 O Conselho Tutelar, após averiguar que não há situação de vulnerabilidade, encerrará o acompanhamento,
mantendo os registros em arquivo próprio.
Encaminhar para o CRAS
20.1 Constatada a situação de vulnerabilidade social, a família deverá ser encaminhada ao CRAS para atendimento.
Receber a contrarreferência do CRAS
21.1 Excepcionadas as questões urgentes, sugere-se o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação, pelo CRAS, de
relatório sucinto com informações sobre os atendimentos realizados e a evolução do caso em relação à família.
Realizar monitoramento
22.1 O monitoramento pelo Conselho Tutelar deve prosseguir até que o CRAS informe a cessação da situação de
vulnerabilidade.
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Após situação superada
23.1 Constatada a superação da situação de vulnerabilidade, deve-se encerrar o monitoramento, mantendo os
registros em arquivo próprio.

NOTAS EXPLICATIVAS, CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
(1) Modelo sugestivo no anexo 1. O conteúdo da Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em
Situação de Violência foi desenvolvido nos encontros relativos à implementação do serviço Fortalecendo Redes em diversos
municípios do estado de Goiás e reuniões sistemáticas com a rede de atendimento da criança e do adolescente, idosos,
pessoas com deficiência, mulheres e outras populações vulneráveis do município de Goiânia.
(2) “A vulnerabilidade implica uma situação de risco; significa que pessoas e/ou comunidades estão numa situação de
fragilidade - seja por motivos sociais, econômicos, ambientais ou outros - e por isso estão mais vulneráveis ao que possa advir
dessa exposição” (O Dicionário do Desenvolvimento, Instituto Camões).
“Para além das condições socioeconômicas, as vulnerabilidades devem ser entendidas como um somatório de situações de
precariedade entre as quais se incluem a composição demográfica da família, os agravos à saúde, a gravidez precoce, a
exposição à morte violenta e as próprias condições de vida (SÃO PAULO. O conceito de serviços socioassistenciais: uma
contribuição para o debate. Trabalhado na VI Conferência Nacional de Assistência Social, 2004, p.12).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
•

Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

•

Resolução CONANDA n. 105, de 15 de junho de 2005.
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/05/22/11_19_18_200_Resolu%C3%A7%C3%A3o_Conanda_n%C2%BA_105.p
df

•

Lei n. 13.431/2017 – Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de
violência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm

FLUXOGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Criança e Adolescente em Situação de Violência

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)
Criança e Adolescente em Situação de Violência
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O CREAS é uma unidade pública da assistência social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de
direitos ou de violências.
Acolher a família por meio de escuta especializada
1.1 O CREAS é um equipamento destinado a atender famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com
violação de direitos, por meio de encaminhamentos e demanda espontânea.
1.2 Acolhimento da família pela escuta especializada, feita por profissional qualificado, conforme o disposto no art. 7º,
da Lei n. 13.431/2017.
Orientar a família, no âmbito jurídico social sobre os seus direitos
2.1 Ofertar orientação jurídico-social para as famílias terem informações sobre os direitos sócio-assistenciais e os órgãos
de defesa aos quais possam recorrer nas situações que se sentirem destituídos dos mesmos e contribuir para o acesso
dos usuários ao sistema de defesa e responsabilização, quando for o caso.
Ofertar atenção especializada e qualificação do atendimento à família
3.1 Incluir no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)1;
3.2 Realizar o acompanhamento especializado;
3.3 Elaborar o Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar;
3.4 Fazer a busca ativa, quando a família encaminhada não comparecer aos atendimentos agendados;
3.5 Promover estudos de caso;
3.6 Trabalhar em rede;
3.7 Registrar informações:
3.7.1 Sobre o acompanhamento das famílias e indivíduos;
3.7.2 Para monitorar e avaliar ações e serviços.
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Implementar a atuação em rede para fortalecer a complementaridade das ações do CREAS com os diversos órgãos
4.1 Articular o acesso a serviços de outras políticas públicas setoriais, além da socioassistencial, para garantir a
efetivação do trabalho com as famílias e indivíduos.
4.2 “O trabalho em rede tem como objetivo integrar as políticas sociais, na sua elaboração, execução, monitoramento
e avaliação, de modo a superar a fragmentação e proporcionar a integração das ações, resguardadas as
especificidades e competências de cada área” (Orientações Técnicas CREAS, p. 36).
Encaminhar para as diferentes políticas públicas e acompanhar os resultados
5.1 Encaminhamento para as diferentes políticas públicas (trabalho, profissionalização e geração de renda, educação,
saúde, habitação etc.), de acordo com a necessidade da família e indivíduo para a superação da situação de
violação de direitos. A atuação dos demais serviços deve ser acompanhada.
Avaliar de forma contínua a evolução dos casos
6.1 Avaliar as ações desenvolvidas no âmbito do serviço; a rotina de atendimento instituída e o acompanhamento dos
usuários; a organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos para aferir se as ações
propostas e definidas no planejamento atingiram os resultados esperados.
A situação de violência foi superada?
7.1 Se não, “realizar estudo de caso com a rede de proteção de crianças e adolescentes” (atividade 8).
7.2 Se sim, “realizar a contrarreferência” (atividade 9).
Realizar estudo de caso com a rede de proteção de crianças e adolescentes
8.1 Enquanto os atendimentos não estiverem sendo suficientes para a superação da situação de violência, realizar
estudo de caso com a rede de proteção de crianças e adolescentes.
8.2 Rever o Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar e alterar as ações em conformidade com os
apontamentos realizados no estudo de caso com a rede de proteção.
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Realizar a contrarreferência
9.1 Elaborar um relatório sucinto para os serviços ou equipamentos dos quais recebeu o encaminhamento,
informando os atendimentos realizados, a evolução do caso tanto da criança e adolescente como também da sua
família. Sugere-se o prazo de trinta dias, excepcionadas as questões urgentes.
Fazer o desligamento do CREAS e arquivar o caso
10.1 Constatada a superação da situação de violência, fazer o desligamento do CREAS e arquivar, mantendo os
registros em armazenamento próprio.

NOTAS EXPLICATIVAS, CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
(1) O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) consiste no serviço de apoio,
orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de
direitos (Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, p. 48).

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
•

Lei n. 8.742/1993 – Dispõe sobre a organização da Assistência Social.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm

•

Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Brasília: Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2011.
https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/documentos/04-caderno-creas-final-dez..pdf

•

Lei n. 13.431/2017 – Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de
violência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm

FLUXOGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Criança e Adolescente em Situação de Violência

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Criança e Adolescente em Situação de Violência
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por
objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento
de potencialidades, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de
cidadania.
1

Identificação da situação ou suspeita de violência
1. Identificar a situação ou suspeita de violência nas atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV)1.
1.1 O profissional do SCFV observa mudanças significativas no comportamento da criança ou adolescente (exemplos:
brincadeiras ou desenhos que reproduzem a violência, sonolência, variação de humor, sexualidade precoce,
agressividade, irritabilidade, choro e/ou isolamento que a criança não apresentava antes).
1.1.1 O profissional do SCFV relata a alteração de comportamento observada ao técnico de referência do Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)2.
1.1.2 Dialogar com a criança ou adolescente, mas sem perguntar diretamente se ocorreu alguma violência
O técnico de referência verificará a existência de algum fator que poderia desencadear as alterações de
comportamento observadas. Para isso, sugere-se dialogar com a criança ou adolescente, mas sem perguntar
diretamente se ocorreu alguma violência. Em caso de necessidade, realizar visita domiciliar de forma a coletar mais
dados, mas sem entrar na especificidade da criança e/ou do adolescente; entrar em contato com a escola para
verificar se as mudanças de comportamento também ocorrem naquele espaço. A busca dessas informações deve
ser célere, sugerindo-se que não ultrapasse sete dias.
1.1.3 Constatada violência?
1.1.3.1 Se sim, o próximo passo será “preencher a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa
em Situação de Violência” e encaminhar ao Conselho Tutelar (atividade 3).
1.1.3.2 Se não, a etapa subsequente será “continuidade do serviço” (atividade 1.1.4).

1.1.4. Continuidade do serviço
1.1.4.1 Caso a mudança de comportamento não se refira à vivência de violência, dar continuidade ao serviço.
1.2 O profissional do SCFV, de forma individualizada ou em grupo, escuta a revelação espontânea da criança ou
adolescente acerca da situação de violência.
1.2.1 O próximo passo será “preencher a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em
Situação de Violência” e encaminhar ao Conselho Tutelar (atividade 3).
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5

Identificar a situação ou suspeita de violência nas atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
(PAIF)
2.1 Na acolhida do serviço do PAIF realizada por técnico de nível superior (assistente social ou psicólogo) no CRAS.
Durante a entrevista, a família pode revelar situação de violência.
2.2 Na visita domiciliar, durante a entrevista à família, a situação de violência pode ser identificada.
Preencher a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência
3.1 A Equipe de Coordenação do CRAS preencherá a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de
Pessoa em Situação de Violência e enviará para o Conselho Tutelar.
Remeter a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência ao Conselho
Tutelar
Receber contrarreferência do Conselho Tutelar
5.1 Excepcionadas as questões urgentes, sugere-se o prazo de 30 (trinta) dias, para o Conselho Tutelar informar ao
CRAS os desdobramentos do caso. As informações recebidas do Conselho Tutelar devem ser registradas no prontuário
da família.

NOTAS EXPLICATIVAS, CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
(1) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é o serviço realizado em grupos, planejado para ampliar
trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e
incentivar a socialização e a convivência comunitária.
(2) O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) consiste no trabalho social com famílias, de caráter
continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover
seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
•

Lei n. 8.742/1993 – Dispõe sobre a organização da Assistência Social.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm

•

Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 1.ed. Brasília: Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, 2009, 72 p.
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_Cras.pdf

•

Política Nacional de Assistência Social PNAS/ 2004 Norma Operacional Básica NOB/SUAS. Brasília: Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2005, 178 p.
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf

•

Fundamentos ético políticos e rumos teórico metodológicos para fortalecer o Trabalho Social com Famílias na Política
Nacional de Assistência Social. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2016, 43 p.
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/TrabalhoSocialcomFamilias.pdf

•

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, publicada no Diário
Oficial da União em 25 de novembro de 2009.

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf

FLUXOGRAMA: SAÚDE
Criança e Adolescente em Situação de Violência

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE
Criança e Adolescente em Situação de Violência

1

2

Identificar a existência ou suspeita de violência nos diferentes serviços de saúde
Identificação de violência por meio da acolhida na unidade básica de saúde (ubs), posto de saúde, centro de
atenção psicossocial (CAPS), hospitais e outros, pela equipe multiprofissional. Indicativos:
1.1 A família ou a própria criança ou adolescente pode revelar a situação de violência.
1.2 Relatos discordantes sobre algum episódio de violência (em momentos diferentes da avaliação e entre os
familiares quando avaliados separadamente).
1.3 Relato incompatível com as lesões existentes.
1.4 Supostos acidentes ocorridos de forma repetitiva e/ou com frequência acima do esperado.
1.5 Presença de lesões com justificativas infundadas.
1.6 Suposto acidente para o qual a procura de socorro médico ocorre muito tempo após o evento.
1.7 Lesões de pele, principalmente em diferentes estágios de evolução e presentes concomitantemente em
várias partes do corpo (tamanho, bordas, localização e cor).
1.8 Pessoas que demonstrem medo intenso de forma constante e injustificado ou direcionado especificamente a
alguém.
Identificar a existência ou suspeita de violência nas visitas domiciliares
Identificação de violência por meio de visita domiciliar às famílias:
2.1 A família ou a criança/adolescente pode revelar a situação de violência.
2.2 Relatos discordantes sobre algum episódio de violência (em momentos diferentes da avaliação e entre os
familiares quando avaliados separadamente).
2.3 Relato de agressões noticiadas por vizinhos ou familiares.

3

4

5

6

Preencher a Ficha de Notificação Individual de Violência da Saúde
3.1 Violência confirmada ou suspeita preenchimento obrigatório da “Ficha de Notificação Individual de Violência
Interpessoal/Autoprovocada” da Saúde1.
3.2 Encaminhar a “Ficha de Notificação Individual de Violência Interpessoal/Autoprovocada” preenchida para
a Secretaria Municipal de Saúde, para a área de vigilância epidemiológica.
3.3 Anexar cópia da “Ficha de Notificação Individual de Violência Interpessoal/Autoprovocada” ao prontuário
do paciente.
Realizar o acolhimento
4.1 Receber crianças, adolescentes e famílias de forma empática e respeitosa, por qualquer membro da equipe.
4.2 Acompanhar o caso e proceder aos encaminhamentos necessários, desde a sua entrada no setor saúde até
o seguimento para a rede de cuidados e de proteção social.
4.3 Adotar atitudes positivas e de proteção à criança ou ao adolescente.
4.4 Atuar de forma conjunta com toda a equipe.
Realizar o atendimento
5.1 Realizar consulta clínica: anamnese, exame físico e planejamento da conduta para cada caso:
5.1.1 Violência física, sexual ou negligência/abandono: tratamento e profilaxia; avaliação psicológica;
acompanhamento terapêutico de acordo com cada caso; acompanhamento pela atenção primária/equipes
saúde da família.
5.1.2 Violência psicológica ou autoprovocada: avaliação psicológica; acompanhamento terapêutico, de
acordo com cada caso; acompanhamento pela atenção primária/equipes saúde da família.
Preencher a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência
6.1 Violência confirmada ou apenas a suspeita, o profissional da saúde preenche a Ficha Individual para
Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência.

6.2 Encaminhar a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência
para o Conselho Tutelar.

7

Receber contrarreferência do Conselho Tutelar
7.1 O Conselho Tutelar deve informar o serviço de saúde sobre os desdobramentos do caso, sugerindo-se o prazo
de trinta dias, excepcionadas as questões urgentes.
7.2 Não sendo necessárias novas intervenções, encerra-se o acompanhamento com arquivamento da respectiva
documentação, mantendo os registros em acervo próprio.

NOTAS EXPLICATIVAS, CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
(1) A “Ficha de Notificação Individual de Violência Interpessoal/Autoprovocada” encontra-se disponível no portal do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no link:
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/via/violencia_v5.pdf

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
•

Linhas de Cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências:
orientação para gestores e profissionais de saúde / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_criancas_familias_violencias.pdf

•

NOTA TÉCNICA CRP-09 001/2019 – Orienta as(aos) psicólogas(os) sobre preceitos éticos e técnicos para atuar em situações
de violência, encaminhamentos e legislação profissional.
http://www.crp09.org.br/portal/images/noticias/2019/NOTA_T%C3%89CNICA_CRP_09_N_01.2019_SITUA%C3%87%C3%95E
S_DE_VIOL%C3%8ANCIA.pdf

FLUXOGRAMA: EDUCAÇÃO
Criança e Adolescente em Situação de Violência

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Criança e Adolescente em Situação de Violência

1

2

3

4

5

Identificar a existência ou suspeita de violência
1.1 O profissional da escola, que pode ser a/o merendeira(o), professores(as), porteiro(a), faxineiro(a), diretor(a),
coordenador(a), entre outros identifica a situação de violência ou suspeita.
Escutar e relatar a revelação espontânea da criança ou adolescente
2.1 O profissional da escola, de forma individualizada, ou em grupo, escuta a revelação espontânea da criança ou
adolescente acerca da situação de violência.
2.2 Em seguida, o profissional relata o que escutou à gestão da escola.
Relatar a mudança de comportamentos observados à gestão da escola
3.1 O profissional da escola observa mudanças significativas no comportamento da criança ou adolescente
(brincadeiras ou desenhos que reproduzem a violência, sonolência, variação de humor, sexualidade precoce,
agressividade, irritabilidade, choro e/ou isolamento que a criança não apresentava antes).
3.2 Relata os comportamentos observados à gestão da escola.
Observar atentamente as mudanças significativas no comportamento da criança ou adolescente
4.1 Os gestores (coordenador pedagógico ou diretor) observarão mais atentamente a criança ou adolescente por
uma semana.
Dialogar com a criança ou adolescente sem perguntar diretamente se ocorreu alguma violência
5.1 Os gestores (coordenador pedagógico ou diretor) verificarão a existência de algum fator que poderia
desencadear tais alterações de comportamento. Para isso, sugere-se fazer a escuta da criança ou adolescente,
mas sem perguntar diretamente se ocorreu alguma violência.
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Preencher a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência
6.1 Violência confirmada ou apenas a suspeita, a equipe de gestão da escola, sem perguntar sobre a violência para
a criança ou adolescente, com as informações fornecidas pelo profissional que teve conhecimento da situação,
preenche a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência.
Verificar o tipo de violência sofrida ou situação de risco
7.1 A equipe gestora verifica no relato inicial da criança ou adolescente o tipo de violência sofrida, a fim de definir
o encaminhamento pertinente. Se, pelo relato espontâneo ou observação do comportamento, não for possível
caracterizar o tipo de violência sofrida, deve-se encaminhar o caso para análise do Conselho Tutelar. A escuta
específica da criança ou adolescente deve ser feita por profissional especializado (art. 7º, Lei n. 13.341/2017).
Enviar a Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência diretamente
ao Conselho Tutelar
8.1 Em caso de violência sexual e/ou violência de repetição a gestão da escola envia a Ficha Individual para
Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência diretamente ao Conselho Tutelar.
Recomenda-se que, no momento inicial, os pais e/ou responsáves não sejam informados sobre a violência sexual e
nem sobre o encaminhamento ao Conselho Tutelar.
Conversar com os pais ou responsáveis acerca da violência e informar que encaminhará ao Conselho Tutelar
9.1 Em caso de infrequência na escola, risco de evasão ou negligência e abandono, violência física ou psicológica,
a equipe gestora conversará com os pais ou responsáveis acerca da violência e informará que encaminhará para
o Conselho Tutelar.
Conversar com os pais ou responsáveis acerca da violência e informar que encaminhará ao Conselho Tutelar e ao
serviço de saúde
10.1 Em caso de violência autoprovocada, os gestores conversarão com os pais ou responsáveis acerca da violência
e informarão o encaminhamento para o Conselho Tutelar e para o serviço de saúde.

11

Informar a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação a respeito da situação de violência
11.1 Equipe gestora deve informar a Secretaria Municipal de Educação (SME) ou Secretaria Estadual de Educação
(SEE) a respeito das situação de violência, para registro, acompanhamento e apoio necessário à escola.

12

Receber contrarreferência do Conselho Tutelar
12.1 Excepcionadas as questões urgentes, sugere-se o prazo de 30 (trinta) dias para que o Conselho Tutelar informe
a escola sobre a evolução do caso.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
•

Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

•

Lei n. 9.394/96 – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

•

Lei n. 13.431/2017 – Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de
violência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm

FLUXOGRAMA: ESCUTA ESPECIALIZADA
Criança e Adolescente em Situação de Violência

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DA ESCUTA ESPECIALIZADA
Criança e Adolescente em Situação de Violência

1

Escuta Especializada
Consiste no procedimento de entrevista sobre situação de violência envolvendo crianças ou adolescentes perante
a rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Os fatos
devem ser narrados de forma espontânea, para profissional capacitado, com a colheita de elementos importantes
para a investigação, como autoria, local, data e circunstâncias do fato (art. 7º, Lei n. 13.431/2017)1.
Deve ser realizada em ambiente acolhedor, que garanta a privacidade da vítima ou testemunha, devendo
resguardá-la de qualquer contato com o suposto agressor ou outra pessoa que lhes represente ameaça ou
constrangimento.
1 A partir do relato de violência, os órgãos e profissionais envolvidos na rede de proteção deverão:
1.1 Comunicar a autoridade policial para registro da ocorrência.
1.2 Encaminhar a criança ou adolescente para atendimento em saúde2 e serviços de referência da assistência
social (CREAS ou profissional de referência da proteção social especial).
1.3 Comunicar o Conselho Tutelar para aplicação de medidas de proteção.
1.4 Cientificar o Ministério Público, nos casos que forem de sua atribuição específica (art. 13, da Lei n. 13.431/2017 e
arts. 101, incisos VII a IX e 130, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).
2 Realizada a escuta?
2.1 Se sim, informar os profissionais que atenderem a criança ou adolescente sobre a realização da entrevista inicial.
2.1.2 Nenhum outro profissional da instituição deve entrevistar a criança ou adolescente sobre o fato, cabendo
àquele que foi o destinatário do relato a reprodução da versão aos seus superiores hierárquicos ou demais órgãos
que devam a partir de então atuar no processo de proteção e investigação, sendo imperativo que procedam à
notificação obrigatória, nos termos dos arts. 13 e 56, inciso I, da Lei n. 8.069/90 (ECA).

2.1.3 Evitar que a vítima criança ou adolescente seja submetida a diversas oitivas consecutivas, sem o cuidado
técnico necessário, o que provocaria mais dano do que benefícios para os infantes e suas famílias.
2.2 Se não, efetivar as ações pertinentes ao caso (atividade 1).

NOTAS EXPLICATIVAS, CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
(1) Embora, em muitos casos, a escuta especializada acabe sendo utilizada como “etapa preliminar” à coleta de prova
no âmbito de um processo judicial [...] a rigor nada impede que, após essa análise prévia e instaurada a persecução penal
em Juízo (ou mesmo ainda em sede de inquérito policial), a coleta do relato da criança/adolescente seja efetuada
através deste método, sobretudo, consoante acima ventilado, diante de sua eventual recusa em prestar depoimento em
Juízo, em razão de sua idade, incapacidade ou outro fator relevante, que pode ser apurado pela própria “rede”, quando
da citada avaliação preliminar do caso [...] É fundamental estabelecer tanto a integração operacional entre a “rede de
proteção” e o Sistema de Justiça (assim como junto aos órgãos de segurança pública) [...] de modo que, quando
necessário, os técnicos da “rede”, em regime de colaboração com a autoridade policial ou judiciária, realizem a escuta
especializada como método alternativo ao depoimento especial, como esta metodologia poderá ser empregada pelos
próprios técnicos a serviço da Secretaria de Segurança Pública e/ou do Poder Judiciário, quando a realização do
depoimento especial não for recomendada ou, por qualquer razão, não puder ser realizada no caso em concreto. A rigor,
portanto, a escuta especializada pode se dar tanto num momento anterior à existência de processo ou procedimento
instaurado para apurar a prática de crime (servindo, inclusive, para obtenção de elementos mínimos capazes de apontar
para sua efetiva ocorrência - nos moldes do preconizado pelo art. 70-A, incisos II, III e VI, do ECA), quanto já no âmbito do
inquérito policial ou processo judicial, como forma alternativa ao depoimento especial, servindo o relato prestado na
ocasião (ainda que quando do simples “acolhimento” da vítima pelo órgão de referência da “rede”) como elemento de
prova que será valorado no contexto das demais provas trazidas aos autos (DIGIÁCOMO, Murillo José. DIGIÁCOMO,
Eduardo. Comentários à Lei nº 13.341/2017. Curitiba: MPPR, 2018, p. 38).
(2) Art. 10, Decreto n. 9.603/2018: A atenção à saúde das crianças e dos adolescentes em situação de violência será
realizada por equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde - SUS, nos diversos níveis de atenção, englobado o

acolhimento, o atendimento, o tratamento especializado, a notificação e o seguimento da rede. Parágrafo único. Nos
casos de violência sexual, o atendimento deverá incluir exames, medidas profiláticas contra infecções sexualmente
transmissíveis, anticoncepção de emergência, orientações, quando houver necessidade, além da coleta, da
identificação, da descrição e da guarda de vestígios.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
•

Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

•

Lei n. 13.431/2017 – Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de
violência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm

•

Decreto n. 9.603/2018 – Regulamenta a Lei n. 13.341/2017.
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9603.htm

•

Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.
https://childhood.org.br/childhood/publicacao/protocolo_entrevista_WEB.pdf

FLUXOGRAMA: DEPOIMENTO ESPECIAL
Criança e Adolescente em Situação de Violência

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DO DEPOIMENTO ESPECIAL
Criança e Adolescente em Situação de Violência

1

2

Depoimento Especial
Consiste no procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante
autoridade policial ou judiciária (art. 8º, Lei n. 13.431/2017).
1.1 O depoimento da criança ou adolescente poderá ser realizado em sede de investigação policial, desde que
a autoridade policial o considere absolutamente indispensável para elucidação do fato.
1.2 A escuta da criança ou adolescente deverá ser realizada por profissional capacitado 1, em abordagem única,
local apropriado e acolhedor, que garanta a privacidade e preserve o contato da vítima com suposto autor (art.
10, Lei. n. 13.431/2017).
1.3 O profissional que conduzirá o depoimento especial deve primar pelo relato livre, sem perguntas fechadas ou
sugestivas, sempre procurando evitar reações emocionais que impressionem a criança ou adolescente.
1.4 Não é admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade
pela autoridade competente e houver a concordância da vítima, da testemunha ou de seu representante legal
(art. 11, § 2º, da Lei n. 13.431/2017).
Recebida a notícia do fato, a autoridade policial deverá
2.1 Efetuar o registro da ocorrência.
2.2 Instaurar o inquérito policial com tramitação prioritária e caráter sigiloso.
2.3 Se possível, realizar o interrogatório do acusado e inquirir testemunhas.
2.4 Encaminhar a vítima para a realização de perícias, observado disposto no art. 13, §§ 6º, 7º e 8º do Decreto n.
9.603/2018.
2.4.1 A perícia médica ou psicológica primará pela intervenção profissional mínima.
2.4.2 A perícia física será realizada somente nos casos em que se fizer necessária a coleta de vestígios, evitada
a perícia para descarte da ocorrência de fatos.
2.4.3 Os peritos deverão, sempre que possível, obter as informações necessárias sobre o fato ocorrido com os

adultos acompanhantes da criança ou adolescente ou por meio de atendimentos prévios realizados pela rede de
serviços.
2.5 Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

3

4

5

Constatado risco à criança ou adolescente
3.1 A autoridade policial requisitará à autoridade judicial, em qualquer momento do procedimento de
investigação, a concessão de medidas de proteção elencadas no art. 21 da Lei n. 13.431/2017.
3.2 A autoridade judicial, antes de analisar o pedido de aplicação de medidas de proteção, adotará as cautelas
necessárias para averiguar a eventual existência de decisão anterior sobre o mesmo fato.
Constatado indícios de autoria e materialidade
4.1 Casos de violência sexual e vítima/testemunha com idade inferior a 7 (sete) anos
4.1.1 Representar ao juiz pela produção antecipada de provas para coleta do depoimento especial judicial, sem
prejuízo de prosseguir investigando o fato, visando à conclusão do procedimento policial (art. 11, § 1º , incisos I e II,
Lei n. 13.431/2017).
4.1.2 Surgindo fato novo relevante, comunicar o Ministério Público e o Poder Judiciário.
4.2 Violência diversa da sexual e vítima/testemunha com idade superior a 7 (sete) anos
4.2.1 A autoridade policial representará pela tomada do depoimento especial judicial, sempre que a demora
causar prejuízo ao desenvolvimento da criança ou adolescente (art. 21, inciso VI, Lei n. 13.431/2017).
Sem indícios de autoria e materialidade
5.1 Verificar a necessidade de tomada do depoimento especial para construção da prova, devendo conter
justificativa expressa, em especial com descrição do fato criminoso.

6

7

Recebido o inquérito policial ou pedido de antecipação de provas pelo Ministério Público
6.1. Constatada a dispensabilidade do depoimento especial
6.1.1 Em conformidade com os elementos produzidos, o/a representante ministerial poderá manifestar-se pela
dispensabilidade da tomada do depoimento especial judicial da criança ou adolescente. Sendo esta a hipótese,
poderá, na sequência:
6.1.2 Indicar as diligências complementares a serem realizadas.
6.1.3 Oferecer a denúncia e comunicar a autoridade policial para finalização do procedimento (caso tenha
recebido tão somente os autos da medida cautelar).
6.2. Constatada a indispensabilidade do depoimento especial
6.2.1 Encaminhar pedido de diligências complementares para fins de possibilitar o ajuizamento de ação cautelar
de antecipação de provas.
6.2.2 Ajuizar ação criminal com pedido cautelar de antecipação de provas, fundamentado nos elementos já
produzidos ou oferecer denúncia ressaltando a necessidade do depoimento especial, em caráter cautelar ou não,
conforme a necessidade e urgência da hipótese em concreto (art. 11, § 1º, incisos I e II e art. 21, inciso VI, Lei n.
13.431/2017).
6.2.3 O oferecimento concomitante da denúncia dependerá da existência de indícios suficientes de materialidade
e autoria, na forma da legislação processual.
Procedimento para tomada do depoimento especial
7.1 A oitiva da criança ou adolescente deverá ser realizada por profissionais especializados, em local apropriado e
acolhedor, resguardando-se qualquer contato, ainda que visual, com o suposto autor ou acusado ou outra pessoa
que represente ameaça, coação ou constrangimento (arts. 9º e 10, Lei n. 13.431/2017).
7.2 Assegurar à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a situação de violência, podendo o profissional
especializado intervir quando necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos.
7.3 Assegurar à criança ou adolescente que o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem
de melhor compreensão da aludida criança ou adolescente.
7.4 O depoimento especial deverá ser gravado em áudio e vídeo.
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Realizado o depoimento especial, o Ministério Público requererá:
8.1 Extinção da cautelar, eis que esgotado seu objeto.
8.2 Vista dos autos do inquérito policial para oferecimento da denúncia ou promoção de arquivamento, sem
prejuízo da remessa de cópia da mídia à autoridade policial para juntada e encerramento do procedimento
policial, preservado o sigilio (art. 12, §§ 5ª e 6º, Lei n. 13.431/2017).
8.3 Remessa de cópia da mídia, preservado o sigilo, às autoridades competentes de outras esferas (cível, família,
infância e juventude, criminal) para utilização como prova emprestada visando evitar a renovação da oitiva de
crianças ou adolescentes vítimas/testemunhas de violência, assim como a revitimização2.
8.4 Caso haja compatibilidade de atribuição, promover a ação judicial cabível, com repercussão na esfera cível3.
Oferecimento de denúncia pelo Ministério Público
9.1 Havendo indícios de materialidade, autoria e reveladas as circunstâncias do fato típico e antijurídico que
resultou na violência, o/a representante ministerial deverá oferecer denúncia, nos termos da lei processual penal.

NOTAS EXPLICATIVAS, CITAÇÕES E REFERÊNCIAS
(1) Profissional especializado das áreas da psicologia, pedagogia e assistência social a serviço do Poder Judiciário ou do
município, sem prejuízo do acionamento de outros serviços e programas municipais destinados ao atendimento da criança
e sua família.
(2) Na definição do art. 5º do Decreto 9.603/2018, a revitimização consiste no “discurso ou prática institucional que submeta
crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a
reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem”.
(3) Por exemplo, ação de destituição/suspensão do poder familiar, aplicação de medida protetiva de acolhimento
institucional, afastamento da convivência familiar e colocação em família extensa.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
•

Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

•

Lei n. 13.431/2017 – Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de
violência.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13431.htm

•

Decreto n. 9.603/2018 – Regulamenta a Lei n. 13.341/2017.
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9603.htm

•

Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.
https://childhood.org.br/childhood/publicacao/protocolo_entrevista_WEB.pdf

ANEXO I
Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de
Violência

1. Dados do Registro:

Instituição/Unidade responsável pelo encaminhamento: ___________________________________________________________
Telefone de contato: ______________________________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________________________________
Instituição/Unidade responsável pelo recebimento: ________________________________________________________________
Telefone de contato: _____________________________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________________________________________
Data de encaminhamento ___/___/____

2. Tipo de Violência:
[ ] Física

[ ] Tráfico de seres humanos

[ ] Sexual

[ ] Exploração sexual

[ ] Negligência

[ ] Autoprovocada

[ ] Abandono

[ ] Trabalho infantil

[ ] Patrimonial/financeira

[ ] Tortura

[ ]Psicológica/moral

[ ]Outros_________________________________________________
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3. Motivação da Situação de Violência:

[ ] Sexismo

[ ] Conflito geracional

[ ] Homofobia/lesbofobia/bifobia/transfobia

[ ] Situação de rua

[ ] Racismo

[ ] Deficiência

[ ] Intolerância religiosa

[ ] Outro(s): __________________________________

[ ] Xenofobia

4. Identificação:
▪

4.1. Da vítima:

Nome:
Nome social:
Orientação sexual:
Identidade de gênero:
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CPF:
Data de nascimento:
Naturalidade:
Cor: [ ] Branca [ ] Parda [ ] Negra [ ] Amarela [ ] Indígena [ ] Outra:
Pessoa com deficiência? [ ] Não [ ] Sim. Qual?
Ocupação:

•

4.2. Do Núcleo Familiar:

Composição, idade e relação de parentesco (na mesma residência):
Nome da Mãe:

CPF:
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Nome do Pai:

CPF:
Nome de algum outro responsável:

CPF:
Endereço residencial:

Ponto de referência:
CEP:
Telefone:
E-mail:
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•

4.3. Instituição Educacional:

Unidade de ensino:
Endereço:
Etapa:

5. Do Fato:

Há registro de atendimento anterior? [ ] Sim [ ] Não
Especificar (data e local):

Relato do caso (descrever a história relatada pela vítima, assim como os comportamentos observados, como foi a violência,
quem é o suposto autor da violência, quais os encaminhamentos realizados, origem do encaminhamento):
Informações complementares anexas? [ ] Sim [ ] Não
Se sim, especificar quais:
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6. Contrarreferência:

Elaborar um relatório sucinto com informações sobre os atendimentos realizados e a evolução do caso em relação à vítima e sua
família para a superação da situação de violência, sugerindo-se o prazo de trinta dias, ressalvadas as questões urgentes:

*O conteúdo sugestivo da Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência foi desenvolvido nos
encontros relativos à implementação do serviço Fortalecendo Redes do Ministério Público do Estado de Goiás em diversos municípios e reuniões
sistemáticas com a rede de atendimento da criança e do adolescente, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e outras populações
vulneráveis do município de Goiânia.
**A Ficha Individual para Encaminhamento Interinstitucional de Pessoa em Situação de Violência em arquivo editável pode ser acessada no link:
http://www.mpgo.mp.br/portal/conteudo/fortalecendo-redes--2#.YIdH05BKjIW
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