
Fluxo para Identificação de Trabalho Infantil

Identificação

Rede Socioassistencial (Serviço 
de Abordagem Social, PAIF, 

PAEFI, Equipes Volantes, etc.)

Rede Intersetorial

Denúncias/órgãos de 
fiscalização e controle/Conselho 

Tutelar

População em Geral



Portas de entrada para a identificação

Denúncias diversas 
(anônima, disque 100, 

resgate de trabalho 
análogo ao escravo, etc.)

Ministério Público do 
Trabalho e Defensoria 

Guarda municipal; Polícia 
Militar, civil, rodoviária 

(estadual e federal)
Profissionais de saúde 

Profissionais da 
Assistência Social

Demanda espontânea 
(família ou criança e 

adolescente)

Conselho Tutelar

Comerciantes, População 
em situação de rua, 

ambulantes, entidades 
beneficentes, igrejas, 

população em geral, etc.

Auditor Fiscal do Trabalho Profissionais de Educação
Internet, rádio, TV, 

matérias jornalísticas.



Equipamentos de referência para o PETI

PETI

UNIDADES DE 
SAÚDE

Pontos de 
Cultura

Projeto de lazer e 
Esporte

Superintendência 
regionais do 

Trabalho

Conselho Tutelar

Escolas 

Rede de 
Assistência 

Social (CRAS, 
CREAS, etc.)

Unidades 
municipais 

especializadas no 
atendimento a 

Trabalho Infantil 
ou Escravo



Criança/Adolescente acompanhada de responsável (situação de rua ou encaminhada)

Abordagem social e outras portas 

de entrada

(Sensibilização da criança e do 

adolescente) 

Construção de laços de confiança 
com a família.

Apresentação do leque de serviços 
e equipamentos intersetoriais

Convite para os equipamentos

Recusa 

Respeitar as decisões dos usuários, 
avaliando a possibilidade de 

reaproximação e diálogo. Manter 
presença no território. Informar ao 
Conselho Tutelar para as medidas 

protetivas cabíveis.

Aceita

Identificação das demandas 
urgentes, incluindo de saúde e 
articulação com a equipe do 

PAEFI.

Início do acompanhamento e 
construção do PAF (Plano de 

Atendimento Familiar) no âmbito 
do PAEFI.

Inserção nos serviços  do SUAS e 
intersetoriais, de acordo com as 
demandas familiares (incluindo 

acolhimento institucional, se 
necessário)

Inserção ou atualização no 
Cadúnico, observando o campo 10

Relatórios/registro de informação 
onde todas as vulnerabilidades 

sejam elencadas, incluindo 
Trabalho Infantil (tipo, etc.)

Informar obrigatoriamente ao 

Conselho Tutelar sobre a situação.



Criança/Adolescente (C/A) desacompanhada (situação de rua/na rua)

Abordagem social e outras 
portas de entrada 
(Sensibilização)

Criação de parcerias com 
pessoas do local para a criação 

de vínculos com C/A 

Escuta qualificada e 
apresentação dos serviços de 

proteção

Convite para o CREAS ou 
equipamento de referência

C/A Recusa

Respeitar as decisões dos 
usuários, avaliando a 

possibilidade de 
reaproximação e diálogo. 

Manter presença no território 
e informar ao Conselho 

Tutelar para providências 
cabíveis.

C/A Aceita

Identificação das demandas 
urgentes, incluindo de saúde 
e articulação com a equipe do 

PAEFI. 

Tentativa de vinculação 
familiar e inserção no 

Cadúnico. O Cadúnico é 
apenas para famílias ou 

pessoas acima dos 16 anos. 
Crianças desacompanhadas 

não são inscritas. 

Na ausência de família, 

acionar Conselho Tutelar 

para solicitar medida 

protetiva de acolhimento.

Equipe da unidade de 
acolhimento desenvolve um 

Plano Individual de 
Atendimento,  vinculação 

comunitária e o 
encaminhamento para outras 

políticas sociais.

Relatórios/registro de 
informação onde todas as 
vulnerabilidades sejam 

elencadas, incluindo Trabalho 
Infantil (tipo, etc.)

Informe obrigatório  ao 
Conselho Tutelar sobre a 

situação.
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