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GARANTIA DE 

DIREITOS 



1. Adilson de Amorim – Pedagogo e Coordenador da Rede de 
Proteção e Atenção Social

2. Andressa Bremm – Assistente Social do Ministério Público –
Unidade de Serviço Social da 6ª Unidade Regional de Apoio 

Técnico Especializado do MPPR - USS/6ª URATE
3. Gisele Castanheira Santos – Psicóloga da Vara da Infância 

e Juventude – Comarca de Cascavel
4. Luciana Funck – Psicóloga do Centro de Socioeducação –

CENSE II
5. Lucimaira Cabreira – Psicóloga e Coordenadora do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II

6. Paula Bortolozo Boaventura – Pedagoga do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS I

7. Susana Medeiros Dal Molin – Assistente Social da Gestão 
do Trabalho e Educação Permanente/ SEASO 

8. Suzana Segalla Menegaz – Psicóloga e Diretora do Centro 
de Socioeducação – CENSE II



O SGDCA é dividido em 
três eixos: promoção, 
defesa e controle da 

efetivação dos 
direitos. 



O eixo da promoção busca efetivar de fato
os direitos e se subdivide em três sub-eixos:
o da política pública, que resume os direitos
básicos de todas as crianças como saúde,
educação, lazer; o das medidas protetivas,
que deve agir quando a criança e/ou o
adolescente teve seus direitos
desrespeitados, precisando de proteção; e o
das medidas socioeducativas, direcionadas
àqueles adolescentes que estão em
desacordo com a lei em decorrência de atos
infracionais.



O eixo da promoção de se dá tanto
sobre a ótica da execução da política de
fato, como também perpassa por uma
questão de elaboração, de discussão das
medidas que devem ser tomadas para
que de fato se consiga concretizar os
direitos.



O segundo eixo é o eixo da defesa.
Ele tem a ver com o acesso à justiça,
e a atribuição dele é justamente fazer
cessar uma violação de direito, como
também punir aquela pessoa ou
instituição que viola o direito da
criança e do adolescente, tendo muita
relação com o judiciário e com o
acesso à justiça num sentido mais
amplo.



Neste eixo temos o Poder Judiciário
representado pelo Juizado da Infância
e Juventude, na figura do juiz; o
Ministério Público, que atua como
uma espécie de fiscal da lei, que deve
voltar seus olhos para ver se os
direitos estão sendo respeitados e,
isso não acontecendo, deve acionar a
justiça para que eles passem a ser
respeitados.



A Defensoria Pública também tem um
papel fundamental, não só na parte da
criança e adolescente, mas para a
sociedade inteira. As pessoas que não
tem acesso a um advogado por questões
financeiras podem e devem recorrer à
Defensoria Pública, para que tenham
assegurados o direito à ampla defesa e
ao contraditório, conforme previsto no
artigo quinto da Constituição, Se os
adultos tem esse direito, o mesmo vale
para crianças e adolescentes.



O ECA prevê que toda criança e
adolescente seja acompanhado por
um advogado durante a execução da
lide e, no caso de não poder ter um
advogado, o defensor público deve
ocupar esse papel.



Outro órgão que compõe o eixo da
defesa é o Conselho Tutelar, bastante
conhecido de todos, que tem o papel
de fiscalizar se os outros órgãos, se o
Estado e, inclusive se a sociedade
estão cumprindo com o papel de
garantir os direitos da criança e do
adolescente. Também compõe esse
eixo os centros de defesa e a
Segurança Pública.



Por fim, o terceiro e último eixo, é o
eixo do controle da efetivação,
que é responsável pelo
acompanhamento, avaliação e
monitoramento das políticas públicas
voltadas para a infância e para a
adolescência. Neste eixo a sociedade
ganha lugar de destaque e por meio
do controle popular, que é feito pelos
conselhos de direitos, que deliberam
políticas e que discutem e cobram da
sociedade a garantia dos direitos.



Resumindo, temos três eixos:
promoção, defesa e controle da
efetivação dos direitos e eles
também funcionam sistemicamente,
não sendo separados uns dos outros.
Um órgão que atua dentro de um eixo
não fica impedido de atuar dentro de
outro, muito pelo contrário, os eixos
conversam entre si.




