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Desde 2010, a  
Fundação Abrinq é 
representante da Save 
the Children no Brasil 
e, com essa parceria, foi 
capaz de aumentar seu 
impacto na proteção 
dos direitos das crianças 
e dos adolescentes do 
país, aprendendo com as 
melhores práticas globais 
e com a possibilidade 
de acesso a recursos 
internacionais.

O Programa Criança com 
Todos os Seus Direitos 
é uma iniciativa da 
Fundação Abrinq – Save 
the Children, cofinanciado 
pela União Europeia, e 
realizado pela Associação 
Civil de Articulação para 
Cidadania (Acari), Centro 
Dom Helder Câmara de 
Estudos e Ação Social 
(Cendhec), Centro  
de Cultura Luiz Freire  
(CCLF), Centro Nordestino  
de Medicina Popular  

(CNMP), Campanha 
Latino-Americana pelo  
Direito à Educação, 
Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação 
e International Child 
Development Programme. 
Ele surge em resposta 
às precárias condições 
de sobrevivência e 
desenvolvimento das crianças 
de 0 a 5 anos, na Região do 
Semiárido brasileiro e nos 
Altiplanos do Peru.

Uma das estratégias do 
Programa foi realizar 
formações com profissionais 
de educação e da área da 
saúde apresentando uma 
Metodologia de Atendimento 
Integral à Primeira Infância, 
com foco na Educação 
Infantil, Proteção, Saúde 
e Nutrição. Por isso, em 
conjunto com os parceiros do 
Programa, desenvolveu-se esta 
coleção de cadernos temáticos 
com a intenção de reforçar e 
incentivar a implementação 

de mudanças de hábitos 
alimentares mais saudáveis, 
para melhorar a  saúde e a 
qualidade de vida das crianças 
de 0 a 5 anos, bem como de 
suas famílias, contribuir com a 
proteção integral das crianças, 
através de informações e 
dicas que ajudarão a prevenir 
situações de violência, e refletir 
sobre a educação das crianças 
de 0 a 5 anos, principalmente 
a educação oferecida pelos 
espaços institucionais da 
Educação Infantil: as Creches  
e Pré-Escolas.

Esta coleção destina-se 
a pais, mães, familiares, 
profissionais da Assistência, 
Saúde, Educação e demais 
pessoas que trabalham e são 
responsáveis por crianças 
pequenas. É nosso desejo 
que favoreça a compreensão 
e facilite a aplicação dos 
conteúdos trabalhados  
nos cursos oferecidos às/aos 
participantes das atividades 
desenvolvidas pelo Programa.

Introdução

A Fundação Abrinq, criada em 1990, é uma organização sem fins lucrativos e tem a missão de promover a defesa dos 
direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Sua meta é o reconhecimento de todas as crianças e 
adolescentes como sujeitos de suas próprias histórias, e que têm o direito de viver com dignidade, respeito e liberdade, 
com saúde, alimentação adequada, educação de qualidade, acesso a esportes, lazer, cultura e à profissionalização. 
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O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social (Cendhec), entidade de direitos 
humanos que atua na defesa, promoção e controle social dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes, é parceiro da Fundação Abrinq - Save the Children e de outras 
organizações na execução do Programa Criança com Todos os Seus Direitos. O 
Programa visa melhorar o desenvolvimento e a sobrevivência de crianças de 0 a 5 anos 
de idade de populações excluídas no nordeste brasileiro. 

O objetivo deste volume é contribuir com a proteção integral das crianças, através de 
informações e dicas que ajudarão a prevenir situações de violência.

Este volume é destinado a pais, mães, familiares, profissionais da Assistência, Saúde, 
Educação e demais pessoas que trabalham e são responsáveis por crianças. Compõe 
a coleção Criança com Todos os Seus Direitos e, assim como os demais volumes 
(Entendendo a Educação Infantil e Saúde e Nutrição na Primeira Infância), visa contribuir 
para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. 

Traz orientações sobre as necessidades das crianças, já reconhecidas nas legislações, 
com ênfase no direito a uma vida sem violências, apresentando as consequências 
geradas quando algumas dessas necessidades não forem atendidas. Este material 
ajudará você, leitor e leitora, a identificar e saber como atuar em situações de violência, 
promovendo os bons tratos e protegendo as crianças.

Vale a pena destacar que a proteção integral às crianças se refere ao seu desenvolvimento 
pleno, o qual só ocorre quando elas têm garantidas: saúde, educação, moradia, 
alimentação, lazer, cultura, afeto, bons tratos etc. Neste volume priorizaremos o  
debate sobre as necessidades que as crianças têm de serem protegidas das situações  
de violência.

É sobre isso que vamos conversar com você. 

Apresentação
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Conhecendo as necessidades das crianças

Toda criança tem a necessidade de brincar, dançar, 
jogar, estudar, receber amor, carinho, ter uma casa, 
ter saúde, alimentação, livros, ter uma família, um 
lar, um nome, ser protegida contra violências. Isso e 
muito mais é o que as crianças precisam para crescer 
bem e feliz!
Para que tudo isso se concretize, é fundamental que 
uma pessoa adulta possa acompanhá-la de perto 
para poder protegê-la e ajudá-la nas escolhas dos 
melhores caminhos para a sua vida. 
Você sabe, então, quem são os/as principais 
responsáveis em garantir as necessidades 
das crianças?  

As instituições apresentadas 
neste diagrama (Família, 
Sociedade e Estado) são 
formadas por pessoas adultas 
que podem e devem garantir 
as necessidades das crianças. 
Ou seja, o pai, a mãe, o avô, o 
tio, o padrinho, a madrinha, 
profissionais da Assistência 
(conselheiros tutelares, 
assistentes sociais, psicólogos 
etc.), profissionais de Saúde 
(médicas e médicos, enfermeiros, 
agentes de saúde, técnicos de 
enfermagem, do Programa 
Mãe Coruja etc.), profissionais 
de Educação (professoras, 
professores, agentes de 
desenvolvimento infantil, 
coordenadoras/es  
pedagógicas/os etc.), 
governantes e a sociedade  
como um todo são responsáveis 
em buscar e oferecer às crianças 
tudo de que elas precisam  
para viver em um ambiente 
tranquilo e prazeroso.

Pare um pouquinho e pense sobre 
essas perguntas.

Família

1

NECESSIDADES 
DAS

CRIANÇAS

Estado

Sociedade
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Conhecendo as necessidades das crianças

CRIANÇAS DEVEM TER 
TODAS AS CONDIÇÕES PARA 
VIVER UMA VIDA SAUDÁVEL 
E DIGNA.  Mas, será que isso 
de fato acontece? 

Para que as crianças tenham condições para viver uma vida saudável e digna, suas 
necessidades devem ser atendidas. As principais necessidades das crianças são:

viver em moradia digna, 
limpa e arejada, livre de 
substâncias que possam 
prejudicar sua saúde.

crescer e conviver com 
pessoas adultas de 
referência para cuidá-las 
com amor e respeito.

consumir água potável 
e alimentos necessários 
e compatíveis com  
sua idade.

ser atendidas em serviços 
de saúde com prioridade 
e, quando adoecer, receber 
todos os medicamentos 
que precisar para ajudar na 
recuperação de sua saúde.

frequentar Creche ou 
Pré-Escola pública de 
qualidade, próxima de 
sua casa.

brincar em espaços 
seguros e públicos.

ter acesso, 
juntamente com 
seus familiares, a 
transportes públicos.

nascer e crescer em 
ambientes seguros e 
sem violência.

Quando as crianças não têm essas necessidades atendidas, 
tendem a adoecer, desnutrir-se, a não querer ir para a Creche ou 
Pré-Escola etc. Isso significa que seus direitos não estão sendo 
garantidos pela família, pela sociedade e pelo Estado e que elas 
estão em situação de violência. Conversemos um pouco mais 
sobre a violência contra crianças, a qual provoca graves danos ao 
seu desenvolvimento.
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Os principais tipos de violência 
contra crianças

Precisamos iniciar entendendo que 
a violência contra crianças é tudo 
aquilo realizado por uma pessoa, 
intencionalmente ou não, e que provoca 
dor, deixa marcas no corpo da criança, 
a faz se sentir triste, diminuída, incapaz, 
fere sua autoestima e interfere no seu 
pleno desenvolvimento. Essa violência 
não acontece de uma única maneira, 
podendo ocorrer nas seguintes formas:

Perguntas difíceis, não é mesmo? 

Violência
sexual

Violência
psicológica

PRINCIPAIS
 TIPoS DE 

VIolêNCIA 
CoNTRA 

CRIANÇAS

Violência
 física

2 

Negligência

volume 1-grafica.indd   10 25/07/2013   22:26:40



11

Violência sexual
acontece quando alguém deseja 
sentir prazer sexual com uma 
criança e, a partir daí, se utiliza 
dela, por meio de uma relação 
de poder ou ameaça, para 
praticar atitudes inadequadas, 
como toques, masturbação e 
até mesmo a relação sexual. 
Também pode acontecer 
quando alguém se aproveita 
financeiramente da relação 
sexual com crianças, a 
chamada exploração sexual. 
Nesses casos, pode ocorrer o 
oferecimento de vantagens, como 
dinheiro, brinquedos, comidas etc. 
É importante lembrar que, nessas 
situações de violência, a criança é 
tratada como coisa, objeto, apenas 
para satisfazer a vontade de  
outra pessoa.  

Violência física
acontece quando alguém bate em 
uma criança com as mãos, pés, cinto, 
palmatória, pau, fio ou qualquer 
outro objeto que cause dor física. 
Pode deixar 
pequenos 
machucados 
ou até causar a 
morte da criança. 
Mesmo que 
a palmada 
seja com a 
intenção de educar, 
tal atitude é 
considerada 
violência física.

Vamos conhecer melhor cada um destes tipos de violência? 

Será que conseguimos 
lembrar sobre os últimos 
casos de violência contra 
crianças que tomamos 
conhecimento? Sobre os 
últimos casos de violência 
que identificamos na 
Creche, Escola, Unidade 
de Saúde, Canto Mãe 
Coruja? Os últimos casos 
que atendemos enquanto 
profissionais que atuam 
no Conselho Tutelar, no 
Centro de Referência 
Especializado de 
Assistência Social (CREAS), 
na Delegacia etc.?

Em que lugar essa 
violência ocorria? Será 
que era na rua, na Creche 
ou Pré-Escola, na feira, no 
caminho de casa? Ou teria 
sido dentro da casa onde 
a criança vivia? Quem 
praticou essa violência? 
Uma pessoa conhecida? 
Um parente? Alguém 
estranho?

Negligência
acontece quando não 
damos à criança o que 
ela precisa para o seu 
desenvolvimento sadio, 
como: alimentação nutritiva, 
cuidados médicos, vacinas, 
roupas, higiene, educação e 
cuidados diários. Algumas 
situações revelam que 
a criança está sendo 
negligenciada: falta de 
atenção, não dar amor e 
carinho, não dar banho nem 
escovar seus dentes, não 
lavar suas roupas, acidentes 
constantes etc.

Violência psicológica
acontece quando rejeitamos, 
humilhamos, isolamos, 

aterrorizamos 
ou mesmo 

exigimos 
demais da 
criança. 
Alguns 

exemplos desta 
situação são: debochar da 
criança, falar que ela é burra, 
que não faz nada certo, 
fazer medo à criança etc. Tal 
violência interfere muito no 
desenvolvimento emocional 
e deixa sérias consequências, 
principalmente quando 
ocorre repetidamente. 

11

É importante  
que saibamos 
Não existe um local 
definido para ocorrer 
violência contra a  
criança. Ela pode acontecer 
em muitos lugares e ser 
praticada por qualquer 
pessoa, inclusive dentro de 
sua própria casa.
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As consequências e os sinais da 
violência contra crianças

As crianças que passam por situação de 
violência podem sofrer danos no seu 
desenvolvimento psicológico, sexual, 
físico e social.

É importante reconhecermos que as 
violências deixam consequências na vida 
das crianças e que existem sinais que nos 
ajudam a identificar quando estão sendo 
vítimas para que possamos ajudá-las e 
protegê-las. 

Identificar se uma criança está sendo 
vítima de violência pode até parecer uma 
tarefa difícil. Mas, quando atendemos e 
cuidamos delas com atenção, nos seus 
mínimos detalhes, de forma integral, 
conseguimos perceber que algo está 
diferente, alguma coisa está estranha. 
Você já desconfiou de alguma situação? 

Fiquemos alerta para perceber se a criança 
apresenta alguns destes sinais: 

• machucados, hematomas, queimaduras, 
feridas ou fraturas que não têm boas 
explicações sobre como ocorreram (físicos). 

• interesse precoce pelo sexo.

• sentimento de rejeição, culpa, insegurança, 
medo, baixa autoestima, isolamento social.

• obesidade ou ausência constante 
de apetite.

• doenças de pele.

• problemas de sono (pesadelos, insônia, xixi 
na cama).

• falta de higiene e descuido na aparência.

• terror e medo de algumas pessoas ou 
alguns lugares.

• atrasos e ausências constantes à Creche 
ou Pré-Escola.

• ausências constantes a consultas 
médicas marcadas.

• idas constantes à Unidade de Saúde.

• dificuldade para andar e sentar.

• sangramento, coceira e dores nos genitais 
(pênis, vagina e ânus).

• comportamentos repentinos: agressividade, 
rebeldia, tristeza contínua, fuga, irritabilidade, 
silêncio profundo, choros constantes etc.

• doenças sem motivo aparente.

A seguir, temos alguns sinais que podem nos 
ajudar a descobrir se a criança está sendo  
vítima de violência

Vamos conhecer um pouco mais sobre as 
consequências da violência contra criança?

Imagine uma situação de violência  
contra criança.
     Como você acha que ela se sentiu? 
                 Triste? Ansiosa? Rebelde?  
                Arrasada? Desconfiada?
  Quais as marcas que essa violência    
 deixará na vida dessa criança?

3 

volume 1-grafica.indd   12 25/07/2013   22:26:44



13

É importante 
saber que, 
geralmente, um 
sinal apenas não 
é indício de que 
a criança está 
sendo vítima de 
violência. Por 
isso, é necessário 
observarmos 
e atendermos 
as crianças 
com cuidado 
e atenção, 
buscando, 
por meio de 
conversas, 
exame clínico, 
brincadeiras, 
jogos, atividades 
básicas de cuidado 
(dar banho, 
alimentação, 
colocar para 
dormir etc.) e 
outras formas 
transmitir-lhes 
confiança, 
segurança e 
proteção. 

Prevenindo a violência 
contra crianças

Aprofundemos um pouquinho mais nossa conversa sobre 
a importância da proteção, para que consigamos juntas e 
juntos lutar por uma vida melhor e diferente para todas  
as crianças. 

O Brasil reconhece as crianças como sujeitos de direitos e 
tem leis que visam coibir a violência contra elas. É por isso 
que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 
8.069) diz em seu Artigo 5º 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.

Agora já sabemos que toda situação de violência contra 
criança é um crime e a Lei pune quem o comete. 

Será que é possível evitar que situações de violência 
aconteçam com nossas crianças?

Como a família, as/os profissionais da Assistência, da Saúde, 
da Educação, os vizinhos e vizinhas e seus/suas responsáveis 
podem prevenir situações de violência contra crianças?

Esta é uma tarefa bastante importante!
As pessoas adultas têm essa responsabilidade.
Vamos conversar um pouquinho mais sobre prevenção?

4 
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Todas e todos nós sonhamos em viver em 
um mundo sem violência contra crianças. 
Apresentamos algumas dicas bem legais 
e importantes que podem nos ajudar a 
melhorar nossa atenção, atendimento, 
acompanhamento, orientação, cuidado, 
convivência e proteção com as crianças.  
Vejam algumas delas:

• Dar sempre muito carinho e amor.
• Escutar sempre o que elas têm a dizer, 
deixando que expressem suas opiniões.
• Participar e observar suas brincadeiras 
porque, muitas vezes, elas repetem e 
expressam, por meio do brincar, as situações 
que estão vivenciando na vida real.
• Permitir que participem das conversas 
em família, expressando seus pensamentos 
livremente.
• Educar as crianças com respeito e afeto 
sem colocá-las em situações de ameaças, 
palmadas, puxões de orelha e braços, surra, 
gritos etc.
• Valorizar e estimular o reconhecimento e 
respeito à diversidade étnica e racial, cultural, 
de crença, de sexo e de gênero, de opinião 
etc., sem querer impor às crianças uma 
única forma de pensar, ver, conhecer, ser e 
estar no mundo.
• Orientar sobre as melhores atitudes que elas 
e as demais pessoas devem desenvolver  
no mundo.
• Dizer que se alguém tentar tocar-lhes e fazer 
coisas que as façam se sentir desconfortáveis, 
elas devem se afastar dessa pessoa e 
contar em seguida o que aconteceu. Essa 
é uma maneira de explicar o que as crianças 
não podem permitir que outras pessoas lhes 
façam, como forma de autoproteção.
• Conhecer bem todos com quem elas 
se relacionam.

• Buscar entender, sem julgar, a dinâmica e o 
contexto familiar, comunitário e social do qual 
as crianças participam. Isso vale, especialmente, 
para aquelas e aqueles profissionais que atuam 
diretamente com as crianças e suas famílias.
• Prestar uma assistência em Rede para todas 
as crianças e possibilitar que tenham garantido 
o direito ao atendimento público integral e de 
qualidade. Nesse caso, é muito importante que 
as/os profissionais da Assistência, da Saúde e 
da Educação se qualifiquem continuamente 
e se comprometam em atender, acompanhar 
e cuidar das crianças com ética, respeito e de 
forma intersetorial (em Rede):
• Procurar conversar com as pessoas da 
Creche, da Pré-Escola, da Escola, da Unidade 
de Saúde, do Canto Mãe Coruja, do Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS), 
do grupo da igreja, do grupo comunitário 
etc., sobre como cuidar bem das crianças, 
dos direitos que têm, das obrigações que as 
famílias, a comunidade e o Estado têm para 
com todas elas.
• Ensiná-las a não aceitar dinheiro nem favores 
de pessoas estranhas e nem aceitar convites 
sem o consentimento dos pais, mães ou 
responsáveis, pois elas ainda não sabem 
identificar situações de perigo.
• Mobilizar as pessoas a se juntar para proteger 
todas as crianças.
• Ler, divulgar e colocar em prática o que está 
sendo aprendido neste Caderno.
• Denunciar todos os casos de violência contra 
crianças, pois a denúncia é uma das melhores 
maneiras de prevenir novos casos, além de 
fazer com que a justiça seja cumprida. 

Violência é uma violação de direitos das 
crianças, por isso temos de denunciar. 

Lembremos
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A violência continuará e 
essas crianças crescerão 
infelizes, apresentarão 
problemas em seu 
desenvolvimento e 
poderão até morrer.

Certamente, não é isso 
que queremos para as 
nossas crianças, por isso 
precisamos nos informar 
sobre o que temos  
a fazer.

E se a denúncia  
não acontecer? 

É preciso que a família, 
os/as profissionais da 
Assistência, da Saúde, 
da Educação, enfim 
todas as pessoas 
responsáveis pelas 
crianças fiquem 
atentas, porque a 
violência acontece  
em qualquer lugar, 
pode ser praticada  
por qualquer pessoa  
e isso inclui o 
ambiente familiar.

Mas se a violência contra a 
criança já aconteceu,  
o que devemos fazer?5 

Acreditar nas crianças é um passo muito 
importante, pois elas não costumam mentir e 
nem mesmo inventar situações de violência. 

Como a família deve agir quando ocorrer situações de 
violência contra suas crianças?
       Devemos resolver em casa mesmo?
                 Quem deve se envolver com esse problema?
     Todas e todos as/os profissionais também devem  
     atuar nos casos de violência contra crianças? Como?

Quando uma criança estiver sofrendo violência, 
devemos imediatamente buscar apoio e ajudá-la a 
superar essa situação, através de atitudes urgentes 
que devem ser tomadas. 

Lembremos

Nessas horas é importante ter muita calma, 
sabemos que é difícil, mas é hora de agir. 
É preciso pensar no que é melhor para a 
proteção da criança. 
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1) Quando a família tiver a notícia ou 
presenciar situações em que a criança 
esteja sofrendo violência, ela deve 
imediatamente:
• tirar a criança daquela situação.

• afastá-la da pessoa agressora, que violou 
os seus direitos.

• Se a pessoa agressora for um familiar, é 
ela quem deve deixar a casa.

2) Nos casos em que a violência sofrida 
pela criança provoca consequências físicas 
graves, a família deve:
• levar a criança vítima de violência para a 
Unidade de Saúde mais próxima para que 
receba atendimento médico. 

É importante que todas/os os profissionais 
que trabalham com crianças saibam 
dessas orientações e as utilizem em 
suas práticas cotidianas. Inclusive, 
sensibilizando as famílias e demais 
colegas de trabalho para a necessidade 
de intervir e atuar nos casos de violência 
contra crianças, protegendo-as de  
forma integral.

3) Para denunciar uma situação de violência 
contra criança, a família deve:
• procurar o Conselho Tutelar e,

• junto com o Conselho Tutelar da sua 
comunidade, fazer a denúncia à Polícia. 

4) Nos casos em que a família apenas suspeita 
que a criança esteja sofrendo violência, sem ter 
confirmação, ela deve: 
• comunicar ao Conselho Tutelar de 
sua localidade.

Saibamos: o Estatuto da Criança e do 
Adolescente estabelece, em seu Artigo 13, que 

Os casos de suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais. 

Saibamos, portanto, como devemos atuar nestes casos.

Depois que a criança estiver protegida 
e acompanhada, é hora de denunciar! 

Lembremos
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Vale recordar que os profissionais da 
Assistência, da Saúde e da Educação 
também devem atuar nos casos de 
identificação ou suspeita de violência 
contra crianças. É dever de todas e todos 
(família, sociedade e Estado) prevenir e 
combater a violência contra crianças. 

Nesse sentido, os equipamentos sociais  
(CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Unidades 
de Saúde, Hospitais, Canto Mãe Coruja, 
Creches, Pré-escolas, Escolas, entre 
outros) devem oferecer às equipes de 
profissionais atividades de debate e 
formação continuada sobre o tema  
da proteção. 

Todos os profissionais que trabalham 
com crianças devem ser sensibilizadas/os, 
informadas/os e capacitadas/os para atuarem 
nos casos de suspeita e identificação da 
violência contra crianças, conhecendo o 
fluxograma da denúncia. 

Em outras palavras, quando o 
profissional suspeita ou identifica 
um caso de violência contra crianças, 
deve saber quais órgãos precisam ser 
acionados (ver diagrama da página 18) 
e os procedimentos a serem realizados 
(Protocolo de Registro, Notificação junto 
aos órgãos responsáveis etc.). 
É muito importante que a denúncia 
não fique a cargo de um/a profissional 
específico/a. Deve ser o equipamento 

social, ou seja, a Creche, Pré-Escola, 
Unidade de Saúde, Canto Mãe Coruja 
etc. quem deve denunciar os casos de 
suspeita ou confirmação da violência 
contra crianças. 

Enfim, se todos nós queremos viver 
em um mundo sem violência contra 
crianças, precisamos conhecer quais são 
os órgãos que devemos buscar ajuda 
ao identificarmos situações de violência 
contra crianças! 

Calar-se, omitir-se diante dos casos de 
suspeita ou identificação de violência 
contra crianças tende a contribuir, por 
um lado, para que aquela e outras 
crianças continuem em situação 
de risco. E, por outro lado, tende a 
favorecer que a pessoa agressora não 
seja responsabilizado pela violência 
que cometeu e ainda a exerça contra 
outras crianças. 

Lembremos
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Conselho Tutelar: Órgão público 
para defesa da criança mais próximo 
da comunidade. Este conselho é 
formado por cinco pessoas que têm 
como atribuição primordial zelar 
pelos direitos das crianças e dos 
adolescentes.

Polícia Civil: Responsável por 
investigar e apurar os crimes, além de 
agir preventivamente para manter a 
ordem pública. A Polícia Civil colabora 
com o Poder Judiciário fazendo a 
apuração do fato criminoso e de sua 
autoria, dando-lhe condições para 
decidir sobre o referido fato. 

Órgãos a serem notificados

Polícia Militar: Responsável pelo 
policiamento ostensivo. É ela quem 
prende e conduz o criminoso a  
uma delegacia. 

Poder Judiciário: Órgão com a 
atribuição de administrar a Justiça. No 
Judiciário a autoridade competente é o 
juiz, que tem a missão de aplicar as leis, 
vigiar sua execução e reparar violações 
aos direitos dos cidadãos. 

Ministério Público: Órgão que zela 
pelos interesses da sociedade. Os seus 
representantes são os promotores 
públicos, conhecidos também como 
“fiscais da lei”. 

Defensoria Pública: Instituição 
permanente e essencial à 
administração da Justiça. Seus 
representantes são conhecidos 
como defensores públicos e esses 
têm competências para oferecer a 
orientação jurídica e a defesa, em todos 
os graus, aos que dela necessitam. Ou 
seja, prestar assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 

Centros de Defesa de Direitos da 
Criança e do Adolescente: Entidades 
não governamentais que têm a missão 
institucional de oferecer o serviço de 
proteção jurídico-social às crianças, aos 
adolescentes e seus familiares (Art. 87,  
V – Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

Conheçamos, portanto, quais as 
responsabilidades de cada um deles.

ÓRgãoS 
RESPoNSáVEIS 

PElo 
ATENDIMENTo 

DoS CASoS 
DE VIolêNCIA 

CoNTRA 
CRIANÇAS

Ministério 
Público

Poder 
Judiciário

Defensoria 
Pública

Centros de 
Defesa da  

Criança e do 
Adolescente

Conselho 
Tutelar

Polícia 
Civil

Polícia 
Militar
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LEGISLAÇÃO

Lesão Corporal
Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Lesão corporal seguida de morte.
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Maus-Tratos
Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, 
tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação 
ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho 
excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção 
ou disciplina.
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave.
Pena - reclusão, de um a quatro anos.

§ 2º - Se resulta a morte.
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado 
contra pessoa menor de 14 (catorze) anos. (Incluído pela Lei nº 
8.069, de 1990.)

Abandono de Incapaz
Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, 
vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de 
defender-se dos riscos resultantes do abandono.
Pena - detenção, de seis meses a três anos.

§ 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave.
Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2º - Se resulta a morte.
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Artigos do Código Penal

Aumento de pena
§ 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de  
um terço.
I - se o abandono ocorre em lugar ermo.
II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor 
ou curador da vítima.
III - se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos. (Incluído pela Lei nº 
10.741, de 2003.)

Exposição ou Abandono de Recém-Nascido
Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar  
desonra própria.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave.
Pena - detenção, de um a três anos.

§ 2º - Se resulta a morte.
Pena - detenção, de dois a seis anos.

Estupro
Art. 213 - Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 
ele se pratique outro ato libidinoso. (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009.)
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela  
Lei nº 12.015, de 2009.)

§ 1º  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se 
a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos. 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009.)

§ 2º  Se da conduta resulta morte. (Incluído pela Lei nº 12.015,  
de 2009.)
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009.)

Estupro de Vulnerável (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)
Art. 217-A -  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (quatorze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009.)
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§ 1º  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém 
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 
para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)

§ 2º  (VETADO.) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)

§ 3º  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. (Incluído pela Lei  
nº 12.015, de 2009.)
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)

§ 4º  Se da conduta resulta morte. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)

Corrupção de Menores
Art. 218 - Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem. 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009.)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015,  
de 2009.)

Satisfação de Lascívia Mediante Presença de Criança ou Adolescente  (Incluído pela Lei 
nº 12.015, de 2009.) 
Art. 218-A -  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo 
a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia 
própria ou de outrem. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009.)

Art. 225 -  Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante 
ação penal pública condicionada à representação. (Redação dada pela Lei nº 12.015,  
de 2009.)
Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada 
se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável. (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009.)

Art. 226 - A pena é aumentada. (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)
I - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais 
pessoas. (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005.)
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer 
outro título tem autoridade sobre ela. (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005.)

Ato Obsceno
Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público.
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Art. 13 - Os casos de suspeita 
ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras 
providências legais.

Parágrafo único.  As gestantes 
ou mães que manifestem 
interesse em entregar 
seus filhos para adoção 
serão obrigatoriamente 
encaminhadas à Justiça da 
Infância e da Juventude. 
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009.) Vigência 

Art. 18 -  É dever de todos 
velar pela dignidade da 
criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

Art. 232 - Submeter criança ou 
adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame 
ou a constrangimento.

Pena - detenção de seis meses a 
dois anos.

Artigos do Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Aprovada pelas Nações Unidas em 30 de Novembro de 1959.

Todas as crianças têm direito

  1  À igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. 

  2  A especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. 

  3  A um nome e a uma nacionalidade. 

  4  À alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. 

  5  À educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. 

  6  Ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. 

  7   À educação gratuita e ao lazer infantil. 

  8   A ser socorrida em primeiro lugar, em caso de catástrofes. 

  9   A ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho. 

10   A crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e  
         justiça entre os povos. 

Em 12 de Outubro de 1990, entrou em vigor o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
marco histórico na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil. 
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Missão
Promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças  
e adolescentes.

Visão
Uma sociedade justa e responsável pela proteção e pleno desenvolvimento de 
suas crianças e adolescentes.

Valores
Ética, transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência.

A SGS do Brasil (Inmetro e UKAS da Inglaterra) concedeu à Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança 
e do Adolescente a certificação ISO 9001 que assegura e comprova a qualidade de seus processos de 
desenvolvimento e gestão de programas e projetos sociais voltados a crianças e adolescentes.
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@FundacaoAbrinq     

www.fundabrinq.org.br

/fundabrinq

Escritório São Paulo
Av. Santo Amaro, 1386  I  1º andar 

Vila Nova Conceição  I  04506-001  I  São Paulo/SP
55 11 3848-8799

Escritório Pernambuco
Rua Ernesto Paula Santos, 1260  I  4º andar  

Boa Viagem  I  51021-330  I  Recife/PE
55 81 3033-1282

volume 1-grafica.indd   24 25/07/2013   22:26:49


