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COMO SURGIU O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE?
• Concepção de infância:

Inexistente até séc. XVIII.

Séc. XIX – Primeiras concepções.

• Séc. XX – Primeiras políticas voltadas às crianças e adolescentes:

1923 – Primeiro Juizado de Menores.

Mello Mattos primeiro Juiz de Menores da América Latina.

1927 - Primeira Legislação voltada à criança e adolescente.

Código de Menores (Código de Mello Mattos).

Caráter punitivo; denominação pejorativa do termo ‘menor’.

Destinado às crianças em ‘situação irregular’.



1942 - SAM (Serviço de Atendimento ao Menor).

1964 - FUNABEM

1976 – FEBEM 

1979 – Novo Código de Menores - Lei n° 6.697, de 10 de outubro –

Revisão do Código de 1927, porém, mantendo a ideologia de repressão e

assistencialismo aos ‘menores’.

Situação Irregular Tipo de Atendimento

Adolescente autor de 
ato infracional

Internatos: 
reformatórios e casas de 

correção

Menor carente e 
abandonado

Patronatos agrícolas e 
escolas de aprendizagem

de ofício urbano



1980 – Crescente organização da sociedade contra a ditadura e

em favor da liberdade e da democracia, levou à redemocratização da

sociedade e do Estado brasileiro (reconquistaram-se os direitos de

expressão individual e coletiva, de organização popular e partidária, de

greve, de voto, culminando nas mobilizações sociais de 1984/1985 que

reivindicavam as eleições diretas para presidente da república).

1988 – Atual Constituição Federal (Constituição Cidadã).

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar

à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,

crueldade e opressão.” (BRASIL, 1988).



1989 – Convenção Internacional sobre os direitos da criança (Brasil 

um dos 22 países que formalizaram adesão).

1990 – Doutrina da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente.

*Vídeo.





Quais são os Direitos Fundamentais da 
Criança e do Adolescente?

PROTEÇÃO INTEGRAL

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade

em geral e do poder público assegurar, com absoluta

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

liberdade e à convivência familiar e comunitária.







*A partir de uma denúncia indicando a violação de
direitos da criança/adolescente, realizada ao Ministério
Público, é instaurada uma Medida de Proteção na Vara
da Infância e da Juventude.

Familiares

Vizinhos

Conselho Tutelar

Unidade Básica de Saúde

CREAS I Rede de Ensino

A própria criança ou adolescente

O que são Medidas de Proteção?
O início do Processo de Medida de Proteção 

no Poder Judiciário



*O juiz determina a realização de um estudo pela equipe técnica
na Vara da Infância e da Juventude, em que são coletadas todas
as informações a respeito da família, nuclear e também extensiva
daquela criança/adolescente que supostamente encontra-se em
situação de risco.

*Caso a criança/adolescente esteja acolhido institucionalmente ou
através do Programa Família Acolhedora, é determinada a
realização do Plano Individual de Atendimento.

*Também podem ser solicitados relatórios da rede de proteção que
acompanha as famílias.

*Os genitores e a criança/adolescente são ouvidos em audiência e
têm direito a defesa através de advogados ou da Defensoria
Pública.

Como é averiguada a suposta violação de 
direitos da criança/adolescente?



*Os autos de Medida de Proteção apresentam aos
Magistrados uma visão global do caso, ao unir
informações, relatos, ofícios de toda rede de proteção.
Aí reside a importância do trabalho em rede e é a partir
daí que o juiz definirá qual medida protetiva deve
aplicar a cada caso.

*Os encaminhamentos realizados visam o investimento
na família de origem, a fim de que não voltem a violar
o direito das crianças/adolescentes.

*Art. 100 ECA:
* Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as

necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que
visem o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.



MEDIDAS DE PROTEÇÃO

*Artigo 98 ECA:

As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados:

I – Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

II – em razão de sua conduta.



Alguns dos princípios que regem a 
aplicação das medidas de proteção

*Condição da criança e do adolescente como sujeito de
direitos;

*Interesse superior da criança e do adolescente;
*Proteção integral e prioritária;
*Privacidade e respeito à intimidade da criança e do
adolescente;

*Intervenção precoce, mínima e proporcional à
situação de perigo;

*Responsabilidade parental e prevalência da família
(seja de origem, extensiva ou substituta);

*Obrigatoriedade da informação à criança e ao
adolescente.



AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

I – Encaminhamento aos pais ou responsável,
mediante termo de responsabilidade;
II – Orientação, apoio e acompanhamento
temporários;
III - Matrícula e frequência obrigatórias em
estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV – Inclusão em programa comunitário ou oficial
de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
V – Requisição de tratamento médico, psicológico
ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou
ambulatorial;



VI – Inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;
VII – Acolhimento institucional;
VIII – Inclusão em programa de acolhimento 
familiar;
IX – Colocação em família substituta.

§ 1º O acolhimento institucional e o acolhimento
familiar são medidas provisórias e excepcionais,
utilizáveis como forma de transição para
reintegração familiar ou, não sendo esta possível,
para colocação em família substituta, não
implicando privação de liberdade.



*Reintegração à 
família de origem 
ou extensa

*Acompanhamento 
da rede de 
proteção e da 
equipe técnica da 
VIJ.

*Destituição do 
Poder Familiar.

*Colocação em 
família substituta 
através da adoção.

*Acompanhamento 
da equipe técnica 
da VIJ.



Que Medidas são pertinentes aos 
pais ou responsáveis?

As medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis estão previstas 
no Art. 129 do ECA, são elas:

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 
proteção à família;

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;

V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua 
frequência e aproveitamento escolar;

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a 
tratamento especializado;

VII - advertência;



Que Medidas são pertinentes aos 
pais ou responsáveis?

�

�
VIII - perda da guarda;
IX - destituição da tutela;
X - suspensão ou destituição do poder familiar. 
(Expressão substituída pela Lei nº 12.010, de 
2009). 

Parágrafo único. Na aplicação das medidas 
previstas nos incisos IX e X deste artigo, 
observar-se-á o disposto nos Arts. 23 e 24.



Quem pode aplicar tais medidas?
� Conselho Tutelar: I ao VII
� Decretadas judicialmente: VIII a X
�

� Art. 130 do ECA:
� “Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual

impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá
determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da
moradia comum.”

�

� Art. 101, §2º:
� “Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de

vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o
art. 130 desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do
convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e
importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem
tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no
qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do
contraditório e da ampla defesa.”



Algumas pontuações relevantes...
� Cada caso é único;
� Importância de sensibilizar;
� Identificar e compreender as motivações para a 

não adesão;
� Acolher sempre!
� Medidas não podem ter caráter higienista;
� Aprender a “lidar” com a impotência e 

frustração;
� O Direito tem limitações assim como a Rede;
� Papel da Proteção Social Básica e da Atenção 

Básica;
� Superior interesse da criança.



� Dentre as medidas aplicáveis aos pais ou 
responsáveis que podem ser aplicadas pelo CT

� Merece destaque a ADVERTÊNCIA!!!!

� Papel do CONSELHO TUTELAR.
�

� * Encaminhar;
� * Acompanhar os Encaminhamentos;
� * A Relevância do Registro (Inclusive para fins de documentar a Ação);
� * Realizar a Contrarreferência;
� * Conhecer a Demanda;
� * Instrumentalizar o CMDCA com Dados;
�

� “Olhar a criança e/ou adolescente sem descuidar da família”.
�

� Usuários podem se dirigir diretamente aos serviços ou procurar o CT.





�

�Atribuições do CMDCA:
�

� * Papel deliberativo;
� * Não só consultivo e fiscalizador da execução 

da política;
� * Papel equivalente ao das Corregedorias.
�



Atribuições do Ministério Público: em que ocasiões 
procurar?



Papel do Conselho Tutelar 
nos encaminhamentos ao

PPCAAM



O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E O CONSELHO 

TUTELAR

Art. 131 - O Conselho Tutelar é 
órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente, definidos nesta 

Lei.







ESTATUTO  DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-
ECA

*O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n°8.069, de 13 de
julho de 1990, foi concebido, em consonância com a Carta Magna
de 1998, para assegurar, com absoluta prioridade , direitos
fundamentais inerentes à condição peculiar de pessoas em
desenvolvimento.

* (...) Busca-se com estas diretrizes, todas elas voltadas para a
proteção integral da infância e da juventude , o
desenvolvimento sadio e harmonioso dos milhões de brasileiros .
Crianças e jovens se acham nessa desafiadora etapa de suas
vidas. A eles devemos dar as condições para se tornarem
cidadãos responsáveis, construtores de um pais mais justo e
fraterno.

Henrique Eduardo Alves



*A prioridade do direito à convivência
familiar e comunitária e,
conseqüentemente,o fim de abrigamento
indiscriminado; a priorização das medidas
de proteção sobre as socioeducativas.

* A integração e a articulação das ações
governamentais e não-governamentais na
política de atendimento a garantia de
devido processo legal da defesa ao
adolescente a quem se atribuía a autoria
do ato infracional.



E como se dá a investidura na função de 
conselheiro tutelar?

*Os 05 (cinco) membros do Conselho Tutelar e seus
suplentes são escolhidos pela comunidade local pelo voto
universal dos cidadãos, para um mandato de 04 (quatro)
anos, por intermédio de um processo democrático
conduzido pelo CMDCA e fiscalizado pelo Ministério
Público (Arts. 132 e 139, do ECA).

*Não podem ser nomeados pelo Executivo e nem ter seus
mandatos abreviados ou prorrogados.



Por que a Prefeitura deve apoiar e fornecer os 
meios necessários ao funcionamento adequado 

do Conselho Tutelar? 

* Porque assim, além de cumprir um dever
elementar estabelecido por lei, o município
estará investindo na melhoria das condições de
atendimento - e de vida - da população infanto-
juvenil local, trazendo benefícios a toda
sociedade.



*Orgão municipal, permanente e autônomo, não jurisdicional.

*Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei Federal
8.069 de 13 de julho de 1990.

*O Conselho Tutelar é um órgão permanente, (uma vez criado não
pode ser extinto).

*É autônomo, (autônomo em suas decisões, não recebe
interferência de fora).

*Não jurisdicional (não julga, não faz parte do judiciário, não
aplica medidas judiciais) É encarregado pela sociedade de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ou
seja, o Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direitos da
criança e do adolescente.



ORGÃO NÃO JURISDICIONAL

*Entidade pública que não integra o Poder Judiciário.

*Exerce, portanto, funções de caráter administrativo.

*O conselheiro é escolhido pela comunidade local, em
processo definido por Lei Municipal.

*Lei municipal, deve estabelecer o processo de escolha
dos conselheiros tutelares e a coordenação das
eleições ficará ao encargo do Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).



RESOLUÇÃO Nº 139 de 17/03/2010

*Art. 21. É vedado ao Conselho Tutelar
executar serviços e programas de
atendimento, os quais devem ser
requisitados aos órgãos encarregados da
execução de políticas públicas.



VAMOS ENTENDER MELHOR...

O que é o Conselho Tutelar?

* O Conselho Tutelar é definido pelo art. 131,
do ECA, como “órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente...”.



*É encarregado de atender e aplicar medidas de
proteção a crianças e adolescentes que se
encontram com seus direitos ameaçados ou
violados, na forma do disposto nos Arts. 98 e 105,
do ECA, zelando para que família, sociedade e o
Poder Público cumpram seus deveres para com a
população infanto-juvenil local.

*Trata-se, enfim, de um órgão público municipal
especializado na defesa dos direitos infanto-
juvenis, cuja existência e adequado funcionamento
são essenciais ao mencionado “Sistema de
Garantias dos Direitos da Criança e do
Adolescente” idealizado pelo ECA.



Conselho Tutelar é o mesmo que “Comissário de 
Menores”?

* NÃO.
* É muito mais que isto.

* Trata-se de uma autoridade pública que substitui o papel da
autoridade judiciária no que diz respeito ao atendimento de
crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, nas hipóteses
dos Arts. 98 e 105, do ECA, para fins de aplicação de medidas e
outras providências de sua competência (inteligência do art.
262, do ECA).

* Os antigos “Comissários de Menores”, hoje chamados
“Comissários de Vigilância da Infância e da Juventude” (ou
“Agentes de Proteção”), continuam a existir, tendo suas
atribuições vinculadas à Vara da Infância e da Juventude local.



O Conselho Tutelar é também vinculado à 
Justiça da Infância e da Juventude?

* NÃO.
* Como dito anteriormente, o Conselho
Tutelar é um órgão municipal autônomo e
não jurisdicional, que não possui qualquer
vinculação ou subordinação à Justiça da
Infância e da Juventude.

* Exerce suas atribuições de forma
independente, tendo poderes (e deveres)
equiparados à própria autoridade judiciária.



*A idéia básica que inspirou a criação do
Conselho Tutelar foi a “desjudicialização” do
atendimento, como forma de garantir maior
agilidade na solução dos casos de ameaça ou
de violação de direitos infanto-juvenis.

*Para tanto, dentre outras, o Conselho Tutelar
foi dotado de poder de requisição de serviços
públicos nas áreas de saúde, educação,
serviço social, previdência, trabalho e
segurança (cf. art. 136, inciso III, alínea “a”,
do ECA).



A quem então o Conselho Tutelar é 
subordinado?

*A NINGUÉM.
*Nem mesmo ao Prefeito municipal (cuja atuação
no que diz respeito à implementação de
políticas públicas destinadas ao atendimento da
população infanto-juvenil, aliás, é fiscalizada
pelo Conselho Tutelar).

*O Conselho Tutelar goza de plena autonomia
funcional para o cumprimento de suas
atribuições, devendo apenas respeito à lei e à
consciência de seus integrantes, que tomam suas
decisões de forma colegiada.



*Isto não impede, logicamente, que seja
efetuado um controle de sua atuação, quer
pela Prefeitura, quer pelo CMDCA, ou pelos
demais integrantes do “Sistema de Garantias
dos Direitos da Criança e do Adolescente”,
de modo a evitar abusos ou omissões por
parte dos Conselheiros Tutelares.

*Este controle de atuação, vale dizer, é
recíproco, sendo também efetuado pelo
Conselho Tutelar na perspectiva de um
adequado funcionamento do “Sistema de
Garantias” e da “Rede de Proteção” acima
referidos.



Isto quer dizer que o Conselho Tutelar pode 
requisitar serviços públicos junto ao 

município?
*SIM.
*Mas a princípio isto não precisa ocorrer, pois o
atendimento de crianças e adolescentes, em regime
de prioridade absoluta, se constitui num dever
elementar de todos os órgãos e serviços públicos
(art. 227, caput, da CF e Arts. 4º, caput e par. único,
alínea “b”, do ECA), a ser exercido espontaneamente
pelos diversos órgãos públicos.



*Assim sendo, cabe ao município adequar seus
serviços e programas (cf. art. 259, par. único,
do ECA), articular ações com o Conselho
Tutelar, definindo “fluxos” e/ou “protocolos”
de ação intersetorial e estabelecendo
“referenciais” junto aos órgãos responsáveis
pela execução das políticas públicas nas áreas
da saúde, educação e assistência social
(dentre outras), para onde os casos por
aquele atendidos serão encaminhados
diretamente, sem a necessidade de uma
“requisição” formal.



*O importante, em qualquer caso, é que o
Poder Público agilize o atendimento e, se
necessário, promova uma avaliação
interdisciplinar do caso, através do
acionamento direto dos técnicos integrantes
da “Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente” acima referida, não havendo
para tanto, a rigor, necessidade de
intervenção do Conselho Tutelar.



E se o gestor entender que a requisição do 
Conselho Tutelar é ilegal ou abusiva?

*Deve então acionar imediatamente a
autoridade judiciária local, pedindo a revisão
da ordem expedida (art. 137, do ECA) e
apresentando os argumentos que entender
cabíveis.

*Enquanto não for revista pela autoridade
judiciária, a requisição do Conselho Tutelar
tem eficácia plena, e o serviço público
requisitado deve ser prestado de imediato,
sob pena de responsabilidade.



*É preciso lembrar que a idéia básica que
inspirou a criação do Conselho Tutelar foi
“desjudicializar” o encaminhamento de alguns
casos (ou seja, evitar que determinados casos
tivessem de ser encaminhados à Justiça da
Infância e da Juventude para somente então
ser solucionados) e assim dar maior agilidade
ao atendimento de crianças e adolescentes
que se encontram com seus direitos
ameaçados ou violados nas hipóteses do art.
98, do ECA, e este, a rigor, deve ser prestado
espontaneamente por parte do Poder Público.



E se o gestor entender que a requisição do 
Conselho Tutelar é ilegal ou abusiva?

*Assim sendo, dificilmente a autoridade judiciária,
diante da notícia de ameaça ou violação de direitos
infanto-juvenis, isentará o Poder Público da obrigação
de prestar, com a prioridade devida, o atendimento
requisitado pelo Conselho Tutelar, podendo inclusive,
ao ser provocada, acionar o Ministério Público para
fins de apuração da responsabilidade civil e
administrativa dos agentes aos quais se atribui a
omissão, nos moldes do previsto nos Arts. 5º, 208, 216
e 221, todos do ECA.



Quais as conseqüências do 
descumprimento de uma requisição do 

Conselho Tutelar?

*Como mencionado, o Conselho Tutelar possui o
“status” de autoridade pública, e o
atendimento prioritário de crianças e
adolescentes pelos órgãos públicos deve ocorrer
de forma espontânea.



*Assim sendo, a requisição expedida pelo Conselho
Tutelar, como o próprio nome sugere, se constitui
numa ordem legal, cujo descumprimento pode
acarretar, em tese, a prática do crime de
desobediência previsto no art. 330, do Código
Penal, sem prejuízo da caracterização da infração
administrativa prevista no art. 249, do ECA e da
expedição de representação ao Ministério Público
para tomada de medidas administrativas e judiciais
para assegurar o atendimento devido, bem como,
consoante acima referido, apurar a
responsabilidade civil e administrativa do agente
público ao qual se atribui a omissão.



Os membros do Conselho Tutelar estão sujeitos 
ao estatuto dos funcionários públicos 

municipais?
* NÃO.

*Os membros do Conselho Tutelar mantém com a municipalidade
uma relação estatutária própria, de acordo com o que dispuser a
Lei Municipal específica que cria o órgão.

*Assim sendo, embora se enquadrem no conceito de “servidores
públicos” (lato sensu), e sejam considerados “agentes públicos”
para fim de incidência da Lei nº 8.429/92 e “funcionários
públicos” para fins penais, não estarão sujeitos às disposições do
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e nem manterão com
o município uma relação trabalhista regida pela CLT, sendo sua
remuneração e demais vantagens concedidas por Lei Municipal
própria.



Mas o Conselho Tutelar não é um programa de 
atendimento? 

* NÃO.
*O Conselho Tutelar, é um órgão municipal especializado
na defesa e na promoção dos direitos infanto-juvenis,
dotado de autoridade e de poderes-deveres equiparados
aos do Juiz da Infância e da Juventude, cuja atuação, nos
casos de sua responsabilidade, substitui (cf. art. 262, do
ECA).

*Embora o Conselho Tutelar atenda promova o
encaminhamento de crianças, adolescentes e suas
respectivas famílias aos serviços e programas em
execução no município, não se trata, ele próprio, de um
“programa de atendimento”.



Então não basta criar e manter o Conselho 
Tutelar para garantir o adequado atendimento à 

população infanto-juvenil do município?

* NÃO.

*De nada adianta criar o Conselho Tutelar sem dotá-lo de uma
“retaguarda” de programas e serviços capazes de tornar
efetivas e eficazes as medidas aplicadas pelo órgão a crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias.

*Apenas com a articulação da “Rede de Proteção” acima
referida e com a contínua fiscalização de seu adequado
funcionamento (tarefa que por sinal incumbe não apenas ao
CMDCA, mas também ao Conselho Tutelar e aos demais
integrantes do “Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e
do Adolescente” já referido), é que será possível proporcionar a
todas as crianças e adolescentes do município a proteção
integral que lhes é devida.



Você sabia... 

*Que o Conselho Tutelar deve se preocupar não apenas em
atender casos individuais de crianças e adolescentes
cujos direitos já se encontram violados, mas também
precisa focar sua atenção na prevenção e na solução dos
problemas que afligem a população infanto-juvenil local
no plano coletivo, buscando a estruturação do município
em termos de políticas públicas (traduzidas em serviços
especializados e programas de atendimento à população
infanto juvenil), para o que é fundamental sua
participação no processo de elaboração do orçamento
público, conforme previsto no art. 136, inciso IX do ECA e
na Instrução Normativa nº 36/2009, do TCE/PR?



Você sabia... 

*Que as requisições de serviço efetuadas pelo
Conselho Tutelar são consideradas ordens de
autoridade e têm o mesmo valor que as
expedidas pela Justiça da Infância e da
Juventude, e que seu eventual
descumprimento pode levar à
responsabilidade civil, administrativa e
mesmo criminal do agente público omisso.



Quem é o responsável pela manutenção do 
Conselho Tutelar?

* O orçamento do município. Na forma do art. 134, par. único,
do ECA, “constará da Lei Orçamentária Municipal previsão
dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho
Tutelar e à remuneração e formação continuada dos
conselheiros tutelares”.

*Assim sendo, a partir inclusive de resolução do CMDCA,
quando da elaboração da proposta orçamentária anual, o
município deverá prever os recursos necessários à
manutenção e ao funcionamento adequado e ininterrupto do
Conselho Tutelar, o que inclui, além dos salários dos 05
conselheiros e seus suplentes, a manutenção de recursos
humanos, da sua sede e veículo próprio ou de utilização
privativa, telefone, computador e material de expediente em
quantidade suficiente às necessidades do órgão.



Quais as atribuições do Conselho Tutelar? 

*Estão previstas nos Arts. 95, 131, 136, 191 e 194, do ECA. São
todas relacionadas à defesa dos direitos de crianças e
adolescentes e à fiscalização dos órgãos públicos e entidades
encarregados da execução dos programas de atendimento que
integram a “Rede de Proteção” acima referida.

*Dentre elas se encontra a de prestar assessoria ao Poder
Executivo na elaboração da proposta orçamentária, de modo a
fazer com que esta contemple os recursos necessários à
implementação e/ou manutenção de planos e programas de
atendimento à população infanto-juvenil e suas respectivas
famílias (art. 136, inciso IX, do ECA).



Atribuições do Conselho Tutelar – Art. 136 
ECA

*Atender crianças e adolescentes quando ameaçadas e
violadas em seus direitos e aplicar medidas de
proteção.

*Atender e aconselhar os pais ou responsável, nos casos
em que crianças e adolescentes são ameaçados ou
violados em seus direitos e aplicar aos pais medidas
pertinentes previstas no Estatuto.



*Promover a execução de suas decisões, podendo
requisitar serviços públicos (áreas da saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e
segurança) e entrar na justiça quando alguém,
injustificadamente, descumprir suas decisões.

*Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos que
o Estatuto tenha como infração administrativa ou
penal.

*Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua
competência.



*Tomar providências para que sejam cumpridas as
medidas de proteção aplicadas pela justiça a
adolescentes infratores.

* Expedir notificações em casos de sua competência.

*Assessorar o poder executivo municipal na elaboração
da proposta orçamentária para garantir os
investimentos necessários à implementação de
políticas e à manutenção da retaguarda dos serviços
de proteção às crianças e aos adolescentes vítimas de
maus-tratos e desrespeitadas em seus direitos.



*Requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças
e adolescentes, quando necessário.

*Representar em nome da pessoa ou família contra a violação
dos direitos infringidos por programações de rádio e
televisão, propaganda de produtos, práticas e serviços que
possam ser nocivos à saúde e ao ambiente.

*Representar ao Ministério Público, para efeito das ações de
perda ou suspensão do poder familiar.

*Fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais
que executem programas de proteção e medidas
socioeducativas.



NÃO SÃO ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 
TUTELAR:

*a) Busca e apreensão de Crianças, Adolescentes ou pertences
dos mesmos; (quem faz isso é o oficial de Justiça, por ordem
judicial).

*b) Autorização para viajar ou para desfilar, quem emite é a
Vara da Infância e Juventude (FORUM) .

*c) Não dá autorização de guarda (quem faz isso é o juiz,
através de um advogado que entrará com uma petição para a
regularização da guarda ou modificação da mesma).



O que 
significa Ato 
Infracional?



DE ACORDO COM O ECA (1990)

 Art. 103. Considera-se ato infracional a
conduta descrita como crime ou contravenção
penal.

 Art. 104. São penalmente inimputáveis os
menores de dezoito anos, sujeitos às medidas
previstas nesta Lei.
 Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser 

considerada a idade do adolescente à data do fato.

 Art. 105. Ao ato infracional praticado por
criança corresponderão as medidas previstas
no art. 101.



O que são 
Medidas 

Socioeducativas?



 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas:
I. Advertência;

II. Obrigação de reparar o dano;

III.Prestação de serviço a comunidade;

IV.Liberdade assistida;

V. Inserção em regime de semi-liberdade;

VI.Internação em estabelecimento educacional;

VII.Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.



O que são Medidas 
Socioeducativas com 

restrição e/ou Privação 
de Liberdade?



MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
SEMILIBERDADE

*Determinada desde o início ou como forma
de transição ao meio aberto;

* Obrigatoriedade da escolarização e
profissionalização – Recursos da comunidade;

* A medida não comporta prazo determinado
aplicando-se, no que couber, as disposições
relativas à internação.



MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO

*Medida Privativa da liberdade;
*Princípios: brevidade, excepcionalidade e 
respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento;

*Permite realização de atividades externas;
*Não comporta prazo determinado – Máxima de 
03 anos;

*Semiliberdade; Liberdade Assistida; Extinção 
da medida;



MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO

*Compulsória aos 21 anos de idade;
*Aplicada quando:
*- Ato infracional cometido mediante grave 
ameaça ou violência;

*- Reiteração no cometimento de outras 
infrações graves;

*- Por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente 
imposta – Internação Sanção.



MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO

*Deve ser cumprida em entidade 
exclusiva para adolescentes;

*Obrigatório atividades pedagógicas;



DIREITOS DOS ADOLESCENTES

*Entrevistar-se pessoalmente com o representante 
do MP;

*Peticionar diretamente a qualquer autoridade;
*Avistar-se reservadamente com seu defensor;
*Ser informado de sua situação processual;
*Ser tratado com respeito e dignidade;
*Permanecer internado na mesma localidade ou 
na mais próxima de seus familiares;

*Receber visitas ao menos semanalmente;
*Corresponder-se com seus familiares e amigos;
*Ter acesso aos objetos necessários à higiene e 
asseio pessoal;



DIREITOS DOS 
ADOLESCENTES

*Receber escolarização e profissionalização;
*Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer;
*Ter acesso aos meios de comunicação social;
*Receber assistência religiosa, segundo a sua crença e desde que 

assim o deseje;
*Manter a posse de seus pessoais e dispor de local seguro para 

guardá-los;
*Receber, quando desinternado, documentos pessoais;
*Em nenhum caso haverá incomunicabilidade;
*A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a 

visita, inclusive de pais ou responsáveis, se existirem motivos 
sérios e fundados.



MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO

*É dever do Estado zelar pela integridade
física e mental dos internos, cabendo-lhe
adotar as medidas adequadas de contenção
e segurança.



PERFIL DO 
ADOLESCENTE EM 

CONFLITO COM A LEI













CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO 
CASCAVEL 2

*Masculina;

*78 adolescentes;

*Equipe: Segurança; Técnica; Saúde;
Administrativa; Pedagógica;
Terceirizados

*Cascavel e regiões do Estado.



CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO 
CASCAVEL 2

*Escolarização formal – Aped – CEEBJA;

*Profissionalização 

*Lazer;

*Esporte;

*Cultura.



"A construção do ser social, feita em boa
parte pela educação, é a assimilação pelo
indivíduo de uma série de normas e princípios
- sejam morais, religiosos, éticos ou de
comportamento - que baliza a conduta do
indivíduo num grupo. O homem, mais do que
formador da sociedade, é um produto dela"

Émile Durkheim



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE
*Quando aplicada a medida
socioeducativa de PSC, o adolescente
deve cumprir uma carga horária de
atividades, destinadas a comunidade;

*É o tempo mínimo é de 04 dias (01 mês)
ou 24 dias (06 meses). Sendo 04 horas
semanais de atividades;

*Aproximação e fortalecimento das
relações com a comunidade;



LIBERDADE ASSISTIDA
*Quando aplicada a LA, o
adolescente será acompanhado
um período mínimo de 06 meses;

*O objetivo é a reconstrução de
projetos de vida, que rompam
com a prática infracional, para
isto o trabalho em rede é
essencial;



CREAS II

*Em Cascavel, as medidas em meio aberto
são acompanhadas pelo CREAS II;

*Os encaminhamentos para este serviço,
são oriundos exclusivamente do Poder
Judiciário.



Quais são as linhas 
de ação da política 
de atendimento da 

criança e do 
adolescente?



*Art. 87. São linhas de ação da política de 
atendimento:
I - políticas sociais básicas;
II - políticas e programas de assistência social, em 
caráter supletivo, para aqueles que deles 
necessitem;
III - serviços especiais de prevenção e atendimento 
médico e psicossocial às vítimas de negligência, 
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 
opressão;
IV - serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente.



VI - políticas e programas destinados a prevenir 
ou abreviar o período de afastamento do 
convívio familiar e a garantir o efetivo exercício 
do direito à convivência familiar de crianças e 
adolescentes; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009)
VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob 
forma de guarda de crianças e adolescentes 
afastados do convívio familiar e à adoção, 
especificamente inter-racial, de crianças 
maiores ou de adolescentes, com necessidades 
específicas de saúde ou com deficiências e de 
grupos de irmãos. (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009).



O que são 
Entidades de 
Atendimento?













*Atividade vivencial 


