
Responsabilização 
institucional

Criança ou 
adolescente com 

indícios de 
exploração 

sexual

PROFISSIONAL OU 
CIDADÃO

Suspeitar e comunicar 
a suposta situação de 
exploração sexual ao 
Conselho Tutelar ou à 

Delegacia 

AGENTE PÚBLICO, POLICIAL 
RODOVIÁRIO ESTADUAL OU 
FEDERAL, PROFISSIONAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) OU 
EDUCAÇÃO OU SAÚDE (SUS)

Suspeitar e obrigatoriamente 
comunicar a suposta situação de 
exploração sexual ao Conselho 

Tutelar ou à Delegacia

PAIS OU 
RESPONSÁVEL

Comunicar 
obrigatoriamente a 
suposta situação de 
exploração sexual ao 
Conselho Tutelar ou à 

Delegacia 

DISQUE 100
Receber e 

encaminhar a 
denúncia ao 

Conselho Tutelar 
ou à Delegacia 

CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE 

Comunicar a situação de 
exploração sexual ao 
Conselho Tutelar ou à 

Delegacia ou à Assistência 
Social (SUAS - CRAS/

CREAS) ou à Educação ou 
à Saúde (SUS) 

DELEGACIA 
Receber notícia-crime 
relatando indícios de 
exploração sexual, 

comunicar imediatamente 
ao Conselho Tutelar e 

instaurar inquérito policial 
para apuração dos fatos

Garantia do Direito da Criança e do 
Adolescente ao Desenvolvimento 

Sexual

Exploração sexual de crianças e 
adolescentes nas rodovias estaduais e 

federais

O comunicado de suspeita de exploração sexual da 
criança ou adolescente pode ser encaminhado para 
qualquer uma das instituições indicadas abaixo ou 
diretamente para o Ministério Público.

CONSELHO TUTELAR
Requisitar à Saúde(SUS) o 

encaminhamento aos 
serviços especializados e ao 

SUAS(CREAS) para a 
avaliação e o atendimento 
da criança ou adolescente, 

pais ou responsável 

Art. 19 (CDC - Nações 
Unidas), Art. 218b CP e Art. 

244 A (ECA)

Se é flagrante

Considerar as seguintes situações:
- crianças e adolescentes em situação de 
pobreza, inclusive em situação de rua;
- crianças e adolescentes com conflitos 
familiares, inclusive violência doméstica 
(negligência, abandono, violência física e 
violência psicológica);
- crianças e adolescentes em situação de 
uso de álcool e outras drogas;
- adolescentes em situação de desejo de 
inclusão na sociedade do consumo.

SAÚDE(SUS)/
SUAS(CRAS/CREAS)/

EDUCAÇÃO
Diagnosticar a situação da 
criança ou do adolescente, 

pais ou responsável

Se há omissão dos 
órgãos 

responsáveis por 
receber a denúncia

Aspectos a serem considerados no 
diagnóstico:
- indícios de exploração sexual em rede;
- presença de acompanhantes e/ou 
familiares;
- capacidade de discernimento da criança 
ou do adolescente;
- riscos e vulnerabilidades;
- ameaças na comunidade;
- outras atividades desenvolvidas pela 
criança ou adolescente.

Art. 101 (ECA)

Responsabilização 
individual do(a) 
explorador(a)

Qualquer cidadão 
pode prender e as 
autoridades policiais 
e seus agentes 
deverão prender 
quem quer que seja 
encontrado em 
flagrante delito (art. 
301, CPP)

 

O cidadão ou profissional que 
deixar de prestar assistência à 
criança ou ao adolescente em 
situação de exploração sexual, 
quando possível fazê-lo sem risco 
pessoal, responderá pelo crime de 
omissão de socorro (art. 135, CP)

Se há indícios de 
participação de 

agentes públicos na 
exploração sexual

Responsabilização 
de agentes 

públicos envolvidos 
na exploração 

sexual

CONSELHO TUTELAR
Receber o comunicado, 

atender a criança ou 
adolescente, identificar 
pais ou responsável e 
comunicar a suposta 

situação de exploração 
sexual à Delegacia
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Art. 5° (CPP)
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Art. 245 (ECA)

SERVIÇO 
ESPECIALIZADO EM 

ABORDAGEM 
SOCIAL

Identificar situações de 
exploração sexual nas 
rodovias e comunicar 
ao Conselho Tutelar 

ou à Delegacia
Res. 109/09 

(CNAS)

Se há necessidade de 
atendimento médico de 
urgência para a criança 

ou adolescente 
encaminhar para 

saúde(SUS)

CONSELHO TUTELAR/CRAS/
CREAS (SERVIÇO 

ESPECIALIZADO EM 
ABORDAGEM SOCIAL)
Buscar resoluções das 

necessidades imediatas e 
promover a inserção na rede de 
serviços socioassistenciais e das 

demais políticas públicas na 
perspectiva da garantia dos 

direitos

Se os pais ou 
responsável não 
são localizados

CONSELHO TUTELAR/
CRAS/

CREAS(SERVIÇO 
ESPECIALIZADO EM 

ABORDAGEM SOCIAL)
Realizar a busca ativa 

dos pais ou responsável

Art. 101 (ECA)

Art. 101 (ECA)

Res. 109/09 (CNAS)

Convivência 
familiar e 

comunitária



Direitos 
socioassistenciais 
com enfoque no 
enfrentamento à 

exploração sexual

Erradicação do 
trabalho infantil, 

profissionalização e 
garantia de direitos 

trabalhistas 

Atenção à saúde 
mental e usuários de 
drogas de criança e 

adolescente 

Garantia do Direito da Criança e do 
Adolescente ao Desenvolvimento 

Sexual

Exploração sexual de crianças e 
adolescentes nas rodovias estaduais e 

federais

Há indícios de 
envolvimento dos pais 

ou responsável na 
exploração sexual?

SimNão
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Os pais ou 
responsável têm 

condições 
socioeconômicas e 

psicológicas de 
garantir a proteção?

SimNão

Assistência Social 
(Socioassistenciais)

Saúde

A criança ou 
adolescente sofre 

outras violações de 
direitos?

Sim Não

Abandono Negligência

Abuso sexual

Se a criança ou 
adolescente 

sofre ameaça de 
morte

Violência Física

CONSELHO TUTELAR/
SAÚDE(SUS)/SUAS(CRAS/

CREAS)/EDUCAÇÃO
Encaminhar ao serviço 

especializado de proteção à 
criança ou adolescente 

ameaçado de morte
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REDE DE PROTEÇÃO 
(SERVIÇOS PÚBLICOS)

Executar o Plano de 
Atendimento Familiar e 

Comunitário

Assistência Social
(Socioassistenciais)

Habitação

Formulação, 
implementação e 
monitoramento de 
políticas públicas

articuladas no contexto 
dos direitos humanos

Cultura 

CRIANÇA OU ADOLESCENTE/ 
SAÚDE(SUS)/SUAS(CREAS)/

EDUCAÇÃO/ CONSELHO TUTELAR/
PAIS OU RESPONSÁVEL

Pactuar a execução do Plano de 
Atendimento Familiar e Comunitário pela 

rede de proteção

Educação

Esporte e Lazer

Geração de 
emprego e renda

Justiça

Saúde

Segurança

Transporte CONSELHO TUTELAR/
CRAS/CREAS

Acompanhar, Avaliar e 
Monitorar o cumprimento do 

Plano

Art. 136 (ECA)
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Proteção à 
Criança ou 

Adolescente 
Ameaçada de 

Morte

Violência 
Psicológica

A criança ou 
adolescente mora 

com pais ou 
responsável?

SimNão

Criança e/ou 
adolescente que não 
mora com os pais ou 

responsável

Inexistência, 
insuficiência ou 

inadequação das 
políticas e dos 

serviços públicos

MINISTÉRIO 
PÚBLICO

Fiscalizar todos os 
serviços de 

relevância pública

Se o Ministério 
Público não 

fiscalizar

Responsabilização 
institucional

Responsabilização 
individual

Art. 86 (ECA)

Criança ou 
adolescente 
protegido da 
situação de 

exploração sexual

2

Se o Plano não é 
cumprido

 

Convivência 
Familiar ou 
Comunitária

 

Pais ou responsável 
sofrem ameaça de 

morte

Proteção contra a 
Ameaçada de 

Morte

CRIANÇA OU ADOLESCENTE/ 
SAÚDE(SUS)/SUAS(CREAS)/

EDUCAÇÃO/CONSELHO 
TUTELAR/PAIS OU 

RESPONSÁVEL
Elaborar o Plano de Atendimento 

Familiar e Comunitário

A situação de 
exploração sexual põe 
em risco a integridade 

da criança ou 
adolescente

SAÚDE MENTAL(SUS)
Garantir o atendimento 

terapêutico e 
psicológico



Se o 
descumprimento do 
plano é por omissão 

dos pais ou 
responsável

Se o 
descumprimento do 
plano é por omissão 

institucional

Responsabiliza-
ção institucional

Responsabilização 
dos pais ou 
responsável

(procedimento do 
Conselho Tutelar)

CONSELHO 
TUTELAR/CRAS/

CREAS
Identificar o motivo 
do descumprimento 

do plano

CONSELHO TUTELAR/
SAÚDE(SUS)/

SUAS(CREAS)/EDUCAÇÃO
Readequar o Plano de 
Atendimento Familiar e 

Comunitária contemplando 
os motivos do 

descumprimento

2

Garantia do Direito da Criança e do 
Adolescente ao Desenvolvimento 

Sexual

Exploração sexual de crianças e 
adolescentes nas rodovias estaduais e 

federais

 

Se o 
descumprimento do 
plano é por recusa 
da criança ou do 

adolescente

CONSELHO TUTELAR/
SAÚDE(SUS)/

SUAS(CREAS)/
EDUCAÇÃO

Identificar as causas da 
recusa

Se o 
descumprimento do 

plano é por 
mudança no 

contexto 
sociofamiliar
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Inexistência, 
insuficiência ou 

inadequação das 
políticas e dos 

serviços públicos
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MINISTÉRIO PÚBLICO
Ajuizar ação cautelar 

para afastamento do(a) 
explorador(a)

VARA DA INFÂNCIA 
E JUVENTUDE

Apreciar pedido de 
afastamento do(a) 

explorador(a)

CONSELHO TUTELAR/SUAS(CREAS)
Encaminhar o(a) não explorador(a) para 

a Defensoria Pública ou advogado 
nomeado para ajuizamento da ação de 

alimentos em favor da criança ou 
adolescente, ou subsidiariamente ao 

Ministério Público

VARA 
COMPETENTE

Fixar alimentos em 
favor da criança ou 

adolescente

MINISTÉRIO 
PÚBLICO

Promover e 
acompanhar a ação 

de alimentos

Criança ou 
adolescente com 
direito garantido

Art. 134 (CF)
Art. 33 e 206 (ECA)
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Responsabilização 
individual do(a) 
explorador(a)

Se há necessidade 
de afastamento 
cautelar do(a) 
explorador(a)

Ação Penal

Garantia do Direito da Criança e do 
Adolescente ao Desenvolvimento 

Sexual

Exploração sexual de crianças e 
adolescentes nas rodovias estaduais e 

federais

Art. 130 (ECA)

Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de 
Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude

Art. 201, III (ECA)

CRIANÇA OU ADOLESCENTE/ 
SAÚDE(SUS)/SUAS(CREAS)/

REDE DE 
PROTEÇÃO(SERVIÇOS 

PÚBLICOS)
Elaborar e implementar 

conjuntamente com o responsável 
não explorador(a) e explorador(a) 
o Plano de Atendimento Familiar e 

Comunitário

Se o Juiz deferir o 
pedido de 

afastamento

VARA DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE

Aplicar medidas de proteção, 
inclusive para outras 

crianças ou adolescentes 
que estão sob guarda ou 
responsabilidade do(a) 

explorador(a)

Convivência familiar 
e comunitária

Art.101 (ECA)



Exploração sexual 
de crianças e 

adolescentes nas 
rodovias

MINISTÉRIO PÚBLICO
Instaurar ação penal

CORREGEDORIA
Instaurar procedimento 

administrativo para averiguar a 
responsabilidade administrativa
por parte de agentes públicos

CORREGEDORIA
Definir as sanções 

administrativas

AUTORIDADE
COMPETENTE

Aplicar as sanções cabíveis 
(desde advertência até a 

demissão)

Garantia do Direito da Criança e do Adolescente 
ao Desenvolvimento 

Sexual

Responsabilização de agentes públicos 
envolvidos na exploração sexual

DELEGACIA 
Instaurar inquérito

DELEGACIA
Encaminhar a criança ou 

adolescente 
acompanhado de pais ou 
responsável ou Conselho 

Tutelar ao IML para o 
exame pericial

DELEGACIA
Encaminhar o 

inquérito policial ao 
Ministério Público

Ressalta-se que 
em cada Estado o 
órgão específico 
para realizar o 
exame pericial 
tem nomenclatura 
diferente.

Há necessidade de 
agentes infiltrados, 

interceptação telefônica, 
quebra de sigilo bancário 
e/ou prisão temporária?

Sim Não

MINISTÉRIO PÚBLICO
Requer autorização à Vara 
Competente para utilização 

de agentes infiltrados, 
interceptação telefônica, 

quebra de sigilo bancário e/
ou prisão temporária

A vara competente defere a 
utilização de agentes 

infiltrados, a intercepção 
telefônica, a quebra de 

sigilo bancário ou prisão 
temporária?

Sim Não

DELEGACIA
Realizar a utilização de 
agentes infiltrados, a 

intercepção telefônica, 
a quebra de sigilo 
bancário ou prisão 

temporária

Ministério 
Público pode 
recorrer ao 
Tribunal

Há indício de 
crime

Não há indício 
de crime

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
Solicitar 

arquivamento

Havendo 
necessidade o 
Ministério Público 
poderá requerer a 
devolução dos 
autos à Delegacia 
para diligências

Ação Penal
Processo 
arquivado

CORREGEDORIA
Arquivar caso

CORREGEDORIA
Comunicar à 

Delegacia de Polícia

Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de 
Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude

Foi comprovado o 
envolvimento do 
agente público?

Sim Não



Exploração sexual 
de crianças e 

adolescentes nas 
rodovias

MINISTÉRIO PÚBLICO
Instaurar ação penal

Garantia do Direito da Criança e do Adolescente 
ao Desenvolvimento 

Sexual

Responsabilização Individual do(a)
explorador(a) sexual

DELEGACIA 
Instaurar inquérito

DELEGACIA
Encaminhar a criança 

ou adolescente ao 
IML para o exame 

pericial

DELEGACIA
Encaminhar o 

inquérito policial ao 
Ministério Público

Ressalta-se que 
em cada Estado o 
órgão específico 
para realizar o 
exame pericial 
tem nomenclatura 
diferente.

Há necessidade de 
agentes infiltrados, 

interceptação 
telefônica, quebra de 
sigilo bancário e/ou 
prisão temporária?

Sim Não

MINISTÉRIO PÚBLICO
Requer autorização à Vara 
Competente para utilização 

de agentes infiltrados, 
interceptação telefônica, 

quebra de sigilo bancário e/
ou prisão temporária

A vara competente 
defere a utilização de 
agentes infiltrados, a 

intercepção telefônica, 
a quebra de sigilo 
bancário ou prisão 

temporária?

Sim Não

DELEGACIA
Realizar a utilização de 

agentes infiltrados, a 
intercepção telefônica, 

a quebra de sigilo 
bancário ou prisão 

temporária

Ministério 
Público pode 
recorrer ao 
Tribunal

Há indício de 
crime

Não há indício 
de crime

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
Solicitar 

arquivamento

Havendo 
necessidade o 
Ministério Público 
poderá requerer a 
devolução dos 
autos à Delegacia 
para diligências

Ação Penal
Processo 
arquivado
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