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A prática de atos infracionais2 por  crianças e adolescentes é um fenômeno que
sempre foi  objeto de preocupação por parte da sociedade, que tem sido tratado de forma
diferenciada por sucessivas legislações em matéria de infância e juventude.

No passado, a principal preocupação era “punir” e “segregar” esses jovens, tidos
como  “infratores”,  do  convívio  social,  não  raro  dispensando-lhes,  desde  tenra  idade,  um
tratamento bastante similar ao que era previsto para os adultos.

Apenas no final do Século XX, a partir do advento de normas internacionais, como é
o caso das “Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores”
(também conhecidas como “Regras de Beijing”), aprovadas pela Assembleia Geral das Nações
Unidas  em  1985,  e  das  “Diretrizes  das  Nações  Unidas  para  Prevenção  da  Delinquência
Juvenil” (também conhecidas como “Diretrizes de Riad”), aprovadas pelas Nações Unidas em
14 de dezembro de 19903, essa concepção começou a mudar, culminando com a instituição,
no bojo da “Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança”,
aprovada em 1989 (notadamente em seus arts. 37 e 40), de uma série de normas visando a
adoção  de  um  tratamento  diferenciado  a  essa  categoria  de  cidadãos,  tendo  por  objetivo
precípuo resguardar seus direitos e evitar a reincidência.

Tais normas internacionais,  além de terem sido ratificadas e passarem a vigorar
também no Brasil4, tiveram forte influência em nosso ordenamento jurídico, a começar pela
Constituição Federal de 1988, que por força de uma proposta de emenda popular que, à época
da  Assembleia  Constituinte,  colheu  mais  de  um  milhão  de  assinaturas  em  todo  o  País,
incorporou em seu art. 227 a “síntese” do que viria a ser a aludida  Convenção da ONU de
19895, instituindo a chamada “Doutrina da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente”.

E como fruto de todo esse arcabouço normativo, eis que surge a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, o chamado “Estatuto da Criança e do Adolescente”, que procurou romper,
em definitivo, com os conceitos e práticas consagradas pela antiga “Doutrina Menorista”, que
considerava crianças e adolescentes (então chamados genericamente de “menores”) como
meros “objetos” de intervenção (para não dizer repressão) do Estado (lato sensu).

A  mudança  proposta  foi  radical  e  verdadeiramente  revolucionária,  abrangendo
desde a nomenclatura (a partir da abolição - ao menos no plano legislativo - do termo “menor”,
geralmente  utilizado  de  forma  depreciativa  ou  mesmo  pejorativa),  até  a  reformulação  de
institutos  e  da  própria  sistemática  de  atuação  do  Poder  Público  junto  à  criança e  ao
adolescente, assim como a seus pais ou responsável, que pela primeira vez passaram a ser
objeto  de  atenção  e  também de  proteção  por  parte  do  Estado6 (e  não  apenas  “alvo  de
repressão”, como historicamente até então era previsto nas leis anteriores).

1 Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná (murilojd@mppr.mp.br)
2 Valendo lembrar que o art. 103, da Lei nº 8.069/1990 define ato infracional como sendo “a conduta descrita como crime ou
contravenção penal”.
3 Como resultado dos princípios aprovados em reunião realizada em Riad, Arábia Saudita, em 1988.
4 Sendo importante  destacar  que tais  normas,  a  rigor,  versam sobre  “direitos humanos”,  possuem o status de normas
constitucionais, pois segundo o art. 5º, §3º, da Constituição Federal de 1988: “Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais...”. 
5 Ou seja, antes mesmo de a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança ser aprovada no plano internacional, o Brasil
teve a primazia de incorporar seus ditames, ainda que em linhas gerais, em seu texto Constitucional.
6 Em respeito, diga-se de passagem, ao  contido no art. 226, da Constituição Federal, que assegura “especial proteção” a
todos os integrantes da família.



Ao estabelecer, já em seu artigo 1º, que seu objetivo precípuo é a “proteção integral”
de crianças e adolescentes, a Lei nº 8.069/1990 procurou também deixar claro que não mais
seria tolerada a prática “menorista” segundo a qual, a pretexto de preservar um direito, era
admissível a violação de outro(s)7, e a verdadeira “regra de interpretação” instituída pelo seu
art. 6º evidencia a necessidade de assegurar que cada qual (família, sociedade e, acima de
tudo, o Poder Público - por seus mais diversos órgãos e agentes), assuma sua parcela de
responsabilidade  na  busca  da  plena  efetivação  dos  direitos  infantojuvenis,  não  sendo
admissível  a  interpretação e/ou  aplicação de  qualquer dispositivo  Estatutário  (inclusive  os
relativos ao atendimento de adolescentes acusados da prática de ato infracional) em prejuízo
da criança ou do adolescente8.

Para  tanto,  a  Lei  traz  como  verdadeiro  pressuposto a  elaboração  de  políticas
públicas destinadas a promover - com a mais “absoluta prioridade”9 - a plena efetivação dos
direitos assegurados a crianças e adolescentes, devendo as ações a serem implementadas
pelos diversos setores da administração e entidades não governamentais  constarem de um
“Plano  Decenal  de  Atendimento”10,  a  ser  incorporado  nas  Leis  Orçamentárias  dos  entes
públicos encarregados de sua execução.

Importante  destacar,  desde  logo,  que  não  se  trata  de  uma simples  “divisão  de
tarefas”, de forma meramente aleatória e/ou “burocrática”, mas sim de um compartilhamento
de responsabilidades entre os diversos órgãos governamentais e não governamentais que, de
uma forma ou de outra, têm condições de contribuir quer com a prevenção de situações que
usualmente  levam  à  violação  de  direitos  (e  a  preocupação  com  a  prevenção  é  um  dos
principais  diferenciais da sistemática idealizada pela Lei  nº 8.069/1990 em relação ao que
ocorria  em legislações anteriores),  quer  com o atendimento de crianças,  adolescentes -  e
famílias - que, por qualquer razão, tiveram seus direitos fundamentais violados.

Toda  e  qualquer  abordagem  ou  intervenção  realizada  precisa  ser  devidamente
justificada e  ter sua execução  planejada com  cautela e  profissionalismo, devendo as ações
dos diversos órgãos e agentes corresponsáveis ter uma sequência lógica, que seja orientada
por normas técnicas e comprometida com o resultado.

E para assegurar que cada qual saiba exatamente que ação deve desempenhar, em
que momento isto deve ocorrer,  como e porque, é fundamental a elaboração11 de  fluxos e
protocolos de  atendimento  intersetoriais/interinstitucionais,  que  precisam  ser  amplamente
divulgados e ter sua efetiva observância permanentemente monitorada, sob pena de graves
prejuízos a seus destinatários.

Não por acaso, o art. 86, da Lei nº 8.069/1990 estabelece de maneira expressa que
a política de atendimento à criança e ao adolescente compreende um “conjunto articulado de
ações  governamentais  e  não  governamentais”,  tendo  por  pressuposto  a  “integração
operacional”  entre diversos órgãos e agentes,  cada qual  desempenhando um determinado
papel e colaborando com os demais na busca do objetivo comum de todos, que como acima
referido, não pode ser outro além da “proteção integral” infantojuvenil.

No que diz respeito ao atendimento de adolescentes acusados da prática de ato
infracional, essa “integração operacional” foi originalmente prevista pelo art. 88, inciso V, da Lei
nº 8.069/1990, segundo o qual:

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

7 Sendo certo que os primeiros a serem sacrificados eram geralmente os direitos à convivência familiar e comunitária, com a
segregação em “abrigos”, “internatos” e instituições similares.
8 O que vale tanto no que diz respeito às diversas etapas do procedimento para apuração de ato infracional previsto em Lei
quanto à eventual aplicação de “medidas socioeducativas”, que não podem ser utilizadas como se “penas” fossem, devendo-
se  priorizar  as  medidas/intervenções  em  meio  aberto  (arts.  121,  caput e  122,  da  Lei  nº  8.069/1990  e  35,  da  Lei  nº
12.594/2012).
9 Tal qual assegurado pelo caput do citado art. 227, da Constituição Federal e melhor explicitado pelo art. 4º, par. único, da
própria Lei nº 8.069/1990.
10 Que no caso da “Política Socioeducativa” é referido expressamente pelos arts. 7º e 8º, da Lei nº 12.594/2012, que institui o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, do qual melhor falaremos adiante.
11 De forma conjunta, a partir do entendimento entre todos, com as justificativas devidas para cada uma das ações previstas.



V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública
e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a
adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. 

Interessante observar que embora o dispositivo acima transcrito dê  preferência à
instituição de espaços  nos quais  todos os  órgãos nele  referidos atuem de forma conjunta
(como os chamados “Centros” ou “Núcleos de Atendimento Integrado”), o fato de não estarem
aqueles  fisicamente sediados nesses locais  logicamente  não impede que  atuem de  forma
integrada/articulada,  bastando  que,  para  tanto,  instituam  os  supramencionados  fluxos e
protocolos de atendimento, mantendo canais de comunicação permanentes e mecanismos de
“informação, referência, contrarreferência e monitoramento” nos moldes do previsto no art. 14,
§1º, inciso III, da Lei nº 13.431/201712.

A criação desses espaços, físicos ou virtuais, é também prevista no art. 70-A, inciso
VI,  da  Lei  nº  8.069/1990,  sendo  certo  que  a  Lei  nº  12.594/2012,  que  institui  o  “Sistema
Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  -  SINASE”13,  em  seu  art.  8º, caput,  prevê  a
necessidade  da  implementação  de  “ações  articuladas  nas  áreas  de  educação,  saúde,
assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte”, assim como, em seu art. 22,
inciso IV, reafirma a importância da “articulação interinstitucional e intersetorial das políticas”. 

E se não bastasse a clareza solar das normas mencionadas, não resta dúvida que a
“articulação de ações”, assim como a “integração operacional” são inerentes à própria atuação
“sistêmica” ou em “rede”,  nos moldes do previsto na Lei nº 13.431/2017, cujas disposições
também se aplicam ao atendimento de adolescentes acusados da prática de ato infracional.

Feitas essas ponderações iniciais, fica evidente que, na forma da Lei, o atendimento
de adolescentes acusados da prática de ato infracional não é de responsabilidade apenas dos
Sistemas  de  Justiça  e  de  Segurança  Pública,  mas  também  de  outros  órgãos  e  agentes
governamentais  e  não  governamentais,  devendo  ser  realizado  no  âmbito  de  uma  política
pública intersetorial/interinstitucional (a chamada “Política Socioeducativa”), que pressupõe o
planejamento e a implementação de ações integradas/coordenadas por meio de profissionais
qualificados, a partir de fluxos e protocolos previamente definidos.

E no contexto dessas ações, especial ênfase deve ser dada ao atendimento inicial,
qual seja,  aquele realizado  logo após a apreensão ou chegada do adolescente (ainda que
liberado) na Delegacia de Polícia.

Isto se deve, vale dizer, não apenas em razão do citado art. 88, inciso V, da Lei nº
8.069/1990  (que  como  visto  faz  referência  expressa  à  necessidade  de  assegurar  maior
“agilidade” ao atendimento inicial de adolescentes acusados da prática de ato infracional), mas
também é decorrência do “princípio da intervenção precoce” insculpido no art. 100, par. único,
inciso VI,  da Lei  nº 8.069/1990,  segundo o qual  a atuação dos órgãos e agentes públicos
corresponsáveis deve ocorrer “logo que a situação de perigo seja conhecida”14.

Os  princípios relacionados no citado art.  100,  par.  único, da Lei  nº 8.069/199015,
aliás,  somados ao disposto nos já  referidos arts.  1º  e  6º,  do mesmo Diploma Legal  (sem
mencionar o contido na Lei nº 12.594/2012 e nas normas internacionais correlatas), deixam
claro que o objetivo de assegurar maior agilidade nesse momento vai  muito além da rápida
apuração do ato infracional propriamente dito e/ou (muito menos) da aplicação de “medidas
socioeducativas” (que na forma da Lei sequer é obrigatória), mas sim avaliar, ainda que em
caráter preliminar, as circunstâncias em que foi aquele praticado e as necessidades específicas
do adolescente (assim como de sua família), de modo que o Poder Público possa, desde logo,
tomar as providências a seu cargo para entender o que aconteceu, por que aconteceu e, se for
o caso, evitar a reincidência.

12 A aplicação das disposições da Lei nº 13.431/2017, como melhor veremos adiante, pode ocorrer tanto por analogia quanto
diante da constatação de que adolescentes acusados da prática de atos infracionais, via de regra, são também vítimas de
diversas  modalidades  de  violência  (a  começar  pela  “violência  institucional”,  decorrente,  inclusive,  da  omissão  do  Poder
Público), que precisam ser devidamente apuradas e tratadas.
13 Que é complementada pelo contido na Resolução nº 119/2006, do CONANDA, também relativa ao SINASE.
14 Perigo este que na forma do art. 98, inciso III da Lei nº 8.069/1990 pode ser decorrente da própria conduta do adolescente.
15 Aplicáveis a adolescentes acusados da prática de ato infracional, por força do contido no art. 113, da Lei nº 8.069/1990.



Como  se  trata  de  uma  atividade  complexa,  que  pressupõe  um  atendimento
qualificado  e  individualizado  do  adolescente  e  seus  pais  ou  responsável,  sua  execução
logicamente deve ficar a cargo dos  órgãos técnicos da rede de proteção, aos quais também
incumbe, como providência preliminar, a elaboração daquilo que o art. 19, inciso I, da Lei nº
13.431/2017 denominou “Plano Individual e Familiar de Atendimento”.

Curiosamente (ou não), o citado art. 19, inciso I, da Lei nº 13.431/2017 considera
que a elaboração do aludido “Plano Individual  e Familiar  de Atendimento”  é uma atividade
própria da assistência social, que como visto acima, é também “convocada” pelo art. 88, inciso
V, da Lei nº 8.069/1990 para prestar o atendimento inicial ao adolescente acusado da prática
de ato infracional. 

Tal  constatação  apenas  reafirma  a  necessidade  de  que  os  órgãos  técnicos  de
assistência social estejam prontos para intervir a qualquer momento, quando da apreensão ou
comparecimento de um adolescente acusado da prática de ato infracional perante a autoridade
policial, para que possam, desde logo, efetuar uma avaliação preliminar do caso e elaborar (ou
ao  menos  tomar  as  primeiras  providências  no  sentido  da  elaboração16)  o  citado  “Plano
Individual  e  Familiar  de  Atendimento”  que servirá  de  base para  as  intervenções de cunho
“protetivo”  que  deverão  ser  eventualmente  realizadas  -  também  de  imediato  -  junto  ao
adolescente e seus pais/responsável17.

O acionamento dos órgãos de assistência social competentes, vale dizer, pode -  e
deve - ser efetuado diretamente pela autoridade policial, tomando-se por analogia o contido no
art. 21, inciso IV, da Lei nº 13.431/201718, sendo também consequência natural da “integração
operacional” preconizada pelo pluricitado art. 88, inciso V, da Lei nº 8.069/1990.

Embora, a rigor, os órgãos de assistência social possam ser chamados a intervir em
qualquer  situação,  isto  fica  ainda  mais  evidenciado  quando,  diante  da  comprovada
impossibilidade de localização e/ou acionamento dos pais ou responsável pelo adolescente, ou
ainda, na falta daqueles, de pessoa de confiança por este indicada, que possa acompanhar a
lavratura do Auto de Apreensão em Flagrante ou Boletim de Ocorrência Circunstanciado, a
autoridade policial entenda necessário promover o seu acolhimento institucional.

Neste  caso,  além  dos  órgãos  socioassistenciais  de  praxe,  deverá  ser  também
acionado o  dirigente  da  entidade  de  acolhimento que  seja  previamente  referenciada pela
Política Socioeducativa em execução no município, pois será a este quem, em sendo efetuado
o  acolhimento  institucional19,  a  autoridade  policial  promoverá  a  entrega  do  adolescente,
mediante  termo de compromisso e responsabilidade de apresentação ao representante  do
Ministério Público, nos moldes do previsto no art. 174, da Lei nº 8.069/1990.

E aqui vale abrir um parêntese:
Ao longo dos anos, em razão da concepção equivocada acerca das atribuições do

Conselho Tutelar, em vários municípios adotou-se a perniciosa prática de acioná-lo quer para
fazer o papel reservado pela Lei aos órgãos de assistência social, quer para “conduzir” aqueles
que se entende devam ser acolhidos às entidades respectivas, quer para fazer o papel dos
pais/responsável  quando  da  formalização  da  apreensão  do  adolescente  (ou  mesmo  para
localizá-los e/ou para promover-lhes a “entrega” deste “em domicílio”).

Ocorre que nem a Lei nº 8.069/1990, nem a Lei nº 12.594/2012, que como visto são
as principais normas nacionais relativas ao atendimento de adolescentes acusados da prática
de ato infracional, fazem referência à intervenção do Conselho Tutelar neste - ou em qualquer
outro  momento ao  longo  de  todo  o  procedimento para  apuração  de  ato  infracional,  não
havendo assim base legal para tanto.

16 Que, eventualmente, pode contar com a colaboração de outros órgãos técnicos, sobretudo nas áreas da saúde, educação,
sociologia, dentre outros.
17 Podendo se estender a outros integrantes de sua família.
18 Que prevê esse acionamento  para “solicitar  aos  órgãos socioassistenciais  a  inclusão da vítima e de sua  família  nos
atendimentos a que têm direito”.
19 O efetivo cabimento da medida terá de ser devidamente avaliado pelos órgãos técnicos competentes, após ouvir e obter a
concordância do adolescente (que não poderá ser acolhido contra sua vontade).



Mais do que isto. 
Por força do “princípio da intervenção mínima” preconizado pelo art. 100, par. único,

inciso VII, da Lei nº 8.069/1990, para que o Conselho Tutelar seja chamado a atuar no caso,
sua intervenção deve ser plenamente justificada, não podendo ocorrer de forma “automática” e/
ou “gratuita” (até porque, como visto, não é prevista em Lei), muito menos para fazer o papel
que,  como  visto,  é  reservado  pela  Lei  aos  órgãos  socioassistenciais  (e/ou  outros  órgãos
técnicos  da  rede  de  proteção  à  criança  e  ao  adolescente  local),  ou  mesmo  aos  pais  ou
responsável pelo adolescente.

Importante destacar, a propósito, que o Conselho Tutelar, na forma da Lei, não é um
órgão técnico20, pois foi concebido para uma atuação eminentemente  política21, não podendo
“substituir” o papel que é àqueles reservado no âmbito do Sistema de Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente,  até porque,  em regra,  seus integrantes não possuem formação
acadêmica/profissional  específica22 para  realização  das  avaliações  e  intervenções  que  se
mostrem  necessárias  no  caso,  que  como  dito,  são  por  vezes  de  elevada  complexidade
(sobretudo  em  se  tratando  de  adolescentes  acusados  da  prática  de  ato  infracional),  e
pressupõem planejamento e execução criteriosa e qualificada.

De igual sorte, o Conselho Tutelar não pode fazer o papel dos pais/responsável pelo
adolescente  e/ou  ser  acionado  para,  na  falta  destes,  acompanhar  a  lavratura  do  Auto  de
Apreensão em Flagrante  ou Boletim de Ocorrência  Circunstanciado ou mesmo,  em sendo
necessário  o  acolhimento  institucional,  limitar-se  a  “encaminhá-los”  para  alguma  entidade
capaz de recebê-lo (como se fosse um mero “serviço de transporte”).

Com efeito, a presença dos pais ou responsável no momento da formalização da
apreensão do adolescente é um direito que lhe é assegurado tanto pelo art. 111, inciso VI, da
Lei nº 8.069/1990 e quanto pelo art. 49, inciso I, da Lei nº 12.594/2012. 

E os pais ou responsável têm o dever de participar - desde o início - do “processo
ressocializador” do adolescente, inclusive sob pena de responsabilização administrativa, civil e
mesmo criminal (cf. art. 52, par. único, da Lei nº 12.594/2012).

Tamanha é a importância da participação dos pais ou responsável neste momento
crítico da vida do adolescente, que a Lei não apenas tornou seu acionamento obrigatório pela
autoridade policial (art. 107, da Lei nº 8.069/1990), como também considerou crime a omissão
desta em fazê-lo (art. 231, da Lei nº 8.069/1990), sendo certo que, por força do contido na já
referida regra de interpretação prevista pelo art. 6º Estatutário, cabe à referida autoridade23 não
apenas diligenciar no  sentido  da  identificação  e  localização  dos  pais/responsável  pelo
adolescente apreendido24, mas também zelar para que aqueles compareçam à Delegacia e
estejam  presentes  quando  da  formalização  da  apreensão  deste  (podendo,  se  necessário,
conduzi-los coercitivamente para tanto25), sem prejuízo do já referido acionamento dos órgãos
socioassistenciais competentes26 para realização das ações “protetivas” cabíveis.

20 O que não significa, logicamente, que seus integrantes não devam receber um mínimo de qualificação funcional para que
possam exercer suas atribuições, sem que isto importe (ou permita) a “usurpação de função” dos verdadeiros órgãos técnicos
que o município deve dispor em sua estrutura de atendimento a crianças/adolescentes/famílias.
21 Na  mais  pura  acepção  da  palavra,  quer  propondo/fomentando  a  implementação  de  políticas,  programas  e  serviços
destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e famílias, quer fiscalizando a execução destes, sempre na busca da
melhoria das condições de vida.
22 Por força do contido no art. 133, da Lei nº 8.069/1990, não é exigido dos membros do Conselho Tutelar qualquer nível de
escolaridade, justamente porque o objetivo do legislador não foi fazer com que o órgão exercesse um papel “técnico”, mas sim
“político” no âmbito do Sistema de Garantia, o que é válido, importante destacar, mesmo que tal formação acadêmica seja
porventura exigida pela legislação local.
23 E não ao Conselho Tutelar, que seguramente é tecnicamente menos qualificado que esta e dispõe de menos recursos para
exercer tal tarefa.
24 O que  é  importante  até  mesmo para  saber  se  as  informações  fornecidas  pelo  adolescente  (ou  pessoa  que  se  diz
adolescente) quanto à sua identidade e endereço residencial são, de fato, verdadeiras.
25 Afinal, como visto, por força do art. 52, par. único, da Lei nº 12.594/2012, a omissão dos pais em participar do “processo
ressocializador” do adolescente pode importar até mesmo em sua  responsabilização criminal (seja por crime de “abandono
moral”, seja por alguma outra causa que venha a ser apurada).
26 Dentre os quais não se inclui o Conselho Tutelar, que não integra a política socioassistencial.



Caso  comprovada e  plenamente justificada a impossibilidade de localização e/ou
comparecimento dos pais ou responsável, a Lei estabelece que o adolescente tem o direito27

de indicar  uma  terceira  pessoa de sua confiança para ser  comunicada de sua apreensão,
cabendo  igualmente  à  autoridade  policial providenciar  sua  localização  e  comunicação
(informando-a  do  local  em  que  o  adolescente  se  encontra  e  da  importância  de  seu
comparecimento para acompanhar a formalização de sua apreensão28),  mais uma vez sob
pena da prática do crime tipificado no citado art. 231, da Lei nº 12.594/2012.

Vale  observar  que  o  objetivo  da  comunicação  e  posterior  comparecimento  dos
pais/responsável ou, na falta destes, da pessoa indicada pelo adolescente,  não é suprir uma
necessidade  meramente  “formal”  ou  “burocrática”  de  acompanhar  a  coleta  de  seu  relato
perante a autoridade policial29, mas sim trazer alguém com quem o mesmo possui  vínculos
afetivos, para lhe fornecer o  suporte emocional a que tem direito, sem prejuízo de colaborar
com informações essenciais à elaboração do já mencionado “plano individual  e familiar  de
atendimento”, que como visto será a base para as intervenções “protetivas” subsequentes30.

E em último caso, quando comprovadamente os pais/responsável pelo adolescente
estiverem em local ignorado ou inacessível, e o mesmo não indique qualquer pessoa de sua
confiança que possa comparecer para acompanhar a formalização de sua apreensão e, se for
o  caso,  recebê-lo  na  forma prevista  pelo  art.  174,  da  Lei  nº  8.069/1990,  uma vez  que  a
autoridade policial entenda que seu acolhimento institucional se faz necessário,  também não
haverá necessidade de acionamento do Conselho Tutelar, pois como já referido, a autoridade
policial não só pode como deve promover o acionamento direto dos órgãos socioassistenciais
já  referenciados31,  o  que  inclui  a  entidade  de  acolhimento  para  onde  o  adolescente  será
eventualmente  encaminhado,  e  cujo  dirigente,  ainda  que  temporariamente,  assumirá  a
condição de “responsável legal” pelo acolhido32.

Importante  destacar  que  a  formalização  do  acolhimento,  em tais  circunstâncias,
independe  da “aplicação da medida” pelo Conselho Tutelar, seja porque a Lei assim não o
exige (o “dever de agir” do Poder Público, em sendo necessário o acolhimento institucional do
adolescente,  não  está  de  modo  algum  “condicionado”  à  “aplicação  da  medida”  e/ou  da
intervenção do Conselho Tutelar, sendo determinado pela  necessidade do destinatário dessa
intervenção “protetiva”33), seja porque tal  medida, por não importar em privação de liberdade,
terá de ter sua aplicação previamente “combinada” com o adolescente, podendo-se avaliar a
adoção de solução diversa,  por ele próprio indicada34,  caso não concorde em ser acolhido (o
que mais uma vez é tarefa que incumbe aos órgãos técnicos competentes).

27 Cuja não observância, mais uma vez, torna a autoridade policial igualmente passível de  responsabilização criminal, na
forma do mesmo art. 231, da Lei nº 8.069/1990.
28 Embora, neste caso, não se possa “obrigar” quem não seja legalmente responsável pelo adolescente a comparecer à
Delegacia de Polícia.
29 Que por sinal deveria ocorrer sob a forma do “depoimento especial” preconizado pela Lei nº 13.431/2017, podendo-se
estabelecer que os mesmos técnicos encarregados da coleta do depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência também atuem junto a adolescentes acusados da prática de ato infracional,  pois consoante já
referido, em boa parte dos casos estes de fato são vítimas de uma série de violações de direitos ao longo de suas vidas, e
podem mesmo ter sido “usadas” por terceiros quer para com eles praticar atos infracionais, quer para “assumir” os crimes por
eles praticados, sendo a intervenção de técnicos especializados na coleta de tais relatos, em qualquer caso, bastante salutar.
30 O que mais uma vez não pode ser suprido pelo acionamento do Conselho Tutelar, até porque as informações que este
porventura tiver acerca do adolescente e sua família fatalmente também estarão à disposição dos órgãos técnicos da rede de
proteção à criança e ao adolescente local (valendo mais uma vez fazer referência ao contido no art. 14, §1º, inciso III, da Lei nº
13.431/2017).
31 Sendo certo que esse referenciamento prévio é da essência da Política Socioeducativa idealizada pela Lei nº 12.594/2012 
(que como visto, pressupõe uma ação integrada/sistêmica tanto dos órgãos de proteção quanto de responsabilização).
32 Por força do contido no art. 92, §1º, da Lei nº 8.069/1990.
33 E o acolhimento institucional, mesmo quando aplicado a adolescente acusado da prática de ato infracional, jamais pode ser
considerado e/ou utilizado como “medida socioeducativa” (não por acaso deixando de constar do “rol” - taxativo - do art. 112,
da Lei nº 8.069/1990).
34 Valendo observar que, seja por força do disposto no art. 100, par. único, inciso XII, da Lei nº 8.069/1990 (princípio da “oitiva
obrigatória e participação”), seja em razão do contido no art. 12, da Convenção da ONU dos Direitos da Criança, de 1989, o
adolescente tem o direito de ser ouvido e expressar sua opinião sobre os fatos e providências que lhe digam respeito, não
podendo as medidas protetivas ser aplicadas coercitivamente.



Em qualquer caso, como já referido, não se trata de um mero “formalismo” e nem de
se encontrar alguém para “levar o adolescente para casa” (ou “conduzi-lo” para uma entidade
de acolhimento qualquer), mas sim da necessidade da tomada de uma série de providências,
quer pela autoridade policial  (que não pode “delegar” suas atribuições/deveres quer para o
Conselho Tutelar, quer para outros agentes), quer pelos órgãos locais de assistência social
(referidos expressamente tanto na Lei nº 8.069/1990 quanto na Lei nº 12.594/2012), de modo a
fazer com que os pais, responsável, pessoa de confiança indicada pelo adolescente ou, na
comprovada  impossibilidade  de  qualquer  deles,  o  dirigente  da  entidade  de  acolhimento
referenciada pela Política Municipal Socioeducativa compareçam à Delegacia, juntamente com
o órgão de assistência social competente, para acompanhar a lavratura do Auto de Apreensão
em Flagrante ou Boletim de Ocorrência Circunstanciado e, a partir daí (e com eventual suporte
do  Poder  Público),  assumam as  responsabilidades  inerentes  a  cada  um,  seja  no  que  diz
respeito à apresentação do adolescente ao Ministério Público, seja em relação às ações de
cunho “protetivo” que se mostrem necessárias no caso.

Todas as abordagens e intervenções não apenas devem ter respaldo nas normas e
princípios aplicáveis em matéria de infância e juventude, mas também precisam fazer sentido
para o adolescente e para o seu “processo ressocializador”,  razão pela qual é preciso que
órgãos,  agentes  e  setores  da  administração  nominados  pelo  art.  88,  inciso  V,  da  Lei  nº
8.069/1990 e pelo art. 8º, da Lei nº 12.594/2012 (dentre os quais, nunca é demais lembrar, não
se encontra o Conselho Tutelar), exerçam, cada qual, o papel que lhes cabe, compartilhando a
responsabilidade  pelo  atendimento  das  “necessidades  pedagógicas”  específicas  do
adolescente e sua família35,  que precisam ser devidamente apuradas pelos órgãos técnicos
competentes. 

E para tanto, é fundamental que os papéis e responsabilidades de cada um sejam
previamente  definidos,  assim  como  sejam  estabelecidos  os  fluxos e  protocolos a  serem
observados quando do atendimento do adolescente e seus pais/responsável, inclusive como
forma de evitar, tal qual previsto no art. 13, par. único, da Lei nº 13.431/2017, a ocorrência de
“violência institucional”36,  que pode resultar tanto de uma ação executada sem a cautela e
profissionalismo devidos, quanto da omissão daqueles que deveriam intervir no caso. 

Diante  de  tal  constatação,  poder-se-ia  indagar:  mas  então  não  há  espaço  para
atuação do Conselho Tutelar na seara socioeducativa?

A resposta, por óbvio, somente pode ser  negativa,  pois  seguramente o Conselho
Tutelar também tem um importante papel a desempenhar em relação à matéria, a começar
pela  cobrança,  junto  ao  Poder  Público,  da  efetiva  implementação  de  uma  Política
Socioeducativa que  observe  os  parâmetros  estabelecidos  pelas  Leis  nºs  8.069/1990  e
12.594/2012, além das normas internacionais e outras correlatas, com a implementação de
programas e  serviços  especializados no atendimento  -  inclusive  o inicial  -  de  crianças 37 e
adolescentes acusados da prática de atos infracionais e suas respectivas famílias.

Interessante observar,  a propósito, que as  únicas referências ao Conselho Tutelar
efetuadas pela Lei nº 12.594/2012 (que trata justamente da Política Socioeducativa), dizem res-
peito à sua atuação no processo de avaliação da gestão do atendimento socioeducativo (arts.
18 a 27 do citado Diploma Legal), que deve ocorrer por ocasião do processo de reavaliação pe-
riódica dos Planos de Atendimento Socioeducativo38, enfatizando a já referida necessidade de
que o órgão passe a “focar” suas ações no plano coletivo, na busca da melhoria das condições
de atendimento aos adolescentes acusados da prática de ato infracional e suas famílias. 

35 Em  razão  das  quais  as  “medidas”  relacionadas  não  apenas  no  art.  112,  da  Lei  nº  8.069/1990  (as  “medidas
socioeducativas”), mas também nos arts. 101 e 129, do mesmo Diploma Legal (as “medidas protetivas” e as destinadas “aos
pais ou responsável”) devem ser aplicadas (ex vi do contido no art. 100, caput, também da Lei nº 8.069/1990).
36 Nos moldes do previsto no art. 4º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal.
37 Embora crianças (assim consideradas, na forma do art. 2º, caput, da Lei nº 8.069/1990, as pessoas de até 12 anos de
idade), não estejam sujeitas a “medidas socioeducativas”, devem ser também destinatárias das ações - sobretudo de cunho
protetivo e voltadas aos pais ou responsável - no âmbito da Política Socioeducativa que os municípios têm o dever de instituir e
executar.  
38 O que, por força do art. 18, caput, da Lei nº 12.594/2012, deve ocorrer, no máximo, a cada 03 (três) anos. 



Tal atribuição, que constitui-se no verdadeiro “corolário” do contido nos arts. 90, §3º,
inciso II  e  95,  ambos da Lei  nº  8.069/199039,  também guarda perfeita  consonância com a
prevista no art.  136,  inciso IX,  do mesmo Diploma Legal40,  mais uma vez demonstrando a
preocupação que o órgão deve ter com a implementação de uma estrutura de atendimento a
crianças e adolescentes acusados da prática de ato infracional adequada e qualificada (e não
fazer as vezes dos programas e serviços destinados ao atendimento desta demanda, que na
forma da Lei o município deveria dispor).

Por  se  tratarem  de  atribuições  exercidas  também  pelo  Ministério  Público,  é
importante que o Conselho Tutelar com este estabeleça uma relação de parceria, de modo que
possam somar esforços e definir conjuntamente41 as estratégias destinadas a assegurar maior
eficácia  e  melhores  resultados  em suas  ações,  que  como  dito  deve  ser  focada  no  plano
coletivo, a começar pela cobrança da implementação, em âmbito municipal, de uma  Política
Socioeducativa que seja consistente e que respeite as normas de referência (tanto nacionais
quanto internacionais) aplicáveis.

Vale lembrar, a propósito, que por força do disposto no art. 208, inciso X, da Lei nº
8.069/1990, o não oferecimento ou a oferta irregular de “de programas de atendimento para a
execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção”  pode levar à
responsabilidade civil e administrativa dos gestores omissos (cf. art. 216 do mesmo Diploma
Legal), sendo que os arts. 28 e 29, da Lei nº 12.594/2012 falam, inclusive, da possibilidade de
seu enquadramento na Lei nº 8.429/1992 (a chamada Lei de Improbidade Administrativa).

Agindo  de  forma  conjunta/integrada,  Conselho  Tutelar  e  Ministério  Público  terão
melhores  condições  de  colher  dados  quantitativos  e  qualitativos  acerca  das  demandas  e
deficiências na estrutura de atendimento à criança e ao adolescente acusados da prática de
ato infracional no município, assim como de levar aos gestores e Conselhos Deliberativos de
Políticas Públicas (tanto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente quanto
os  Conselhos  Setoriais  corresponsáveis)  informações  e  propostas  de  implementação  e/ou
aperfeiçoamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Na  esfera  individual,  nada  impede  que,  de  acordo  com  os  fluxos e  protocolos
estabelecidos no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente local,
o Conselho Tutelar seja comunicado da apreensão do adolescente, mas isto deve ocorrer num
momento posterior, para o fim de, a critério do órgão, acompanhar e fiscalizar (por amostragem
ou em razão de  alguma peculiaridade do caso)  a  “qualidade  e  eficácia”42 do  atendimento
prestado pelos órgãos técnicos, programas e serviços  competentes (e não para “substituir” a
atuação de qualquer deles, de forma amadora/improvisada, o que como visto é absolutamente
inadmissível). 

É também possível, consoante já ventilado, que situações específicas reclamem que
o  Conselho  Tutelar,  em  caráter excepcional,  seja  chamado  a  intervir,  mas  face  o  aludido
“princípio da intervenção mínima”,  isto deverá ser  plenamente justificado caso a caso (não
podendo ocorrer de forma “automática” e/ou “generalizada”), com a indicação da razão desse
acionamento e das ações que se pretende sejam desempenhadas pelo órgão.

39 Que atribuem ao Conselho  Tutelar  a  fiscalização dos programas e  serviços destinados  ao  atendimento  de  crianças,
adolescentes e seus pais ou responsáveis.
40 Segundo a qual compete ao Conselho Tutelar “assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária
para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente”.
41 Importante não perder de vista que o Conselho Tutelar não é de qualquer modo subordinado quer ao Ministério Público,
quer à autoridade judiciária ou policial, possuindo, tal como estas, um “status” de  autoridade pública (valendo observar que
constitui o mesmo  crime o ato de “impedir  ou embaraçar” tanto a atuação da autoridade judiciária quanto de membro do
Ministério Público ou do Conselho Tutelar (art.  236, da Lei nº 8.069/1990), e a mesma  infração administrativa descumprir,
dolosa ou culposamente, “determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar” (art. 249, da Lei nº 8.069/1990), sendo a
autoridade do Conselho Tutelar ainda reafirmada pelo contido no art.  101,  da Lei  nº 8.069/1990 (que ao dispor  sobre a
“autoridade competente” para aplicação das “medidas de proteção” está se referindo tanto à autoridade judiciária quanto ao
Conselho Tutelar) e pelo art. 136, inciso III, alínea “a” do mesmo Diploma Legal, que confere ao órgão um “poder de requisição”
também equiparado ao exercido pela autoridade judiciária.  
42 Tal qual previsto nos citados arts. 90, §3º, inciso II c/c 95, da Lei nº 8.069/1990.



Em  qualquer  caso,  é  fundamental  que  os  aludidos  fluxos e  protocolos  de
atendimento intersetorial/interinstitucional sejam elaborados de forma a assegurar o máximo de
agilidade e eficácia deste, evitando a realização de abordagens/intervenções desnecessárias e/
ou realizadas por órgãos e agentes que não possuam a qualificação técnica exigida para tanto.

Tais fluxos e protocolos devem ser instituídos tanto no âmbito da rede de proteção à
criança e ao adolescente local quanto entre esta e os órgãos dos Sistema de Justiça e de
Segurança Pública referidos no art. 88, inciso V, da Lei nº 8.069/1990, o que permitirá agilizar e
otimizar o atendimento inicial e as ações subsequentes na esfera “protetiva”. 

Para tanto, seria interessante utilizar o verdadeiro “roteiro” fornecido pelo Decreto nº
9.603/2018, até porque o mesmo “Comitê de Gestão Colegiada” da rede a que se refere o art.
9º  da  citada  norma ficará  também encarregado  de  definir,  planejar  e  coordenar  as  ações
voltadas à proteção das crianças e adolescentes acusados da prática de ato infracional e suas
respectivas famílias.

E tanto os aludidos fluxos e protocolos quanto a Política Socioeducativa no âmbito
da  qual  estes  serão  instituídos,  precisam  ter  sua  execução  e  eficácia  continuamente
monitoradas  (inclusive  pelo  Conselho  Tutelar  e  pelo  Ministério  Público),  podendo  sofrer
alterações sempre que necessário, na busca do contínuo aperfeiçoamento da sistemática de
atendimento para essa complexa demanda.

Claro  está,  portanto,  que  não  mais  é  possível  postergar  a  instituição  dos
mecanismos  previstos  em Lei  e  nas  normas  internacionais  para  o  atendimento  inicial  aos
adolescentes acusados da prática de ato infracional, assim como não mais é admissível agir de
forma improvisada, açodada e/ou sem o profissionalismo com que cada caso deve ser avaliado
e tratado.

Como visto, o adolescente tem o  direito de ser atendido,  desde  sempre  (ou seja,
desde o momento de sua apreensão), por profissionais qualificados, assim como de receber,
também a partir deste momento, assistência de seus pais, responsável ou, na falta destes, de
pessoa  de  sua  confiança  por  ele  indicada,  tendo  suas  “necessidades  pedagógicas”43

específicas  apuradas  e  supridas  por  meio  de  programas/serviços  especializados,  que
respeitem as normas legais e técnicas aplicáveis44. 

O chamado “processo ressocializador”45 ou socioeducativo, como já referido, não se
restringe  a  intervenções  de  cunho  meramente  repressivo  e  nem  se  resume  à  eventual
aplicação de “medidas socioeducativas” (não podendo também ficar no aguardo destas e/ou de
uma eventual decisão judicial46).

Trata-se de uma atividade, como já referido, bastante complexa e delicada, que visa
antes de mais nada entender o contexto no qual o ato infracional foi supostamente praticado e
quais as ações necessárias para evitar a reincidência.

A “integração  operacional”  a  que alude o  pluricitado  art.  88,  inciso  V,  da  Lei  nº
8.069/1990 exige o entendimento e a cooperação entre os diversos órgãos ali citados, assim
como os demais que, de uma forma ou de outra, detém uma parcela de responsabilidade pela
execução da Politica Socioeducativa instituída pelo município.

É justamente a falta dessa “integração operacional”, assim como de uma verdadeira
Política Socioeducativa, nos moldes do previsto em Lei, que tem dado margem a inúmeras
distorções e  prejuízos aos adolescentes acusados da prática de ato infracional, que acabam
deixando de receber o atendimento ao qual têm direito, da forma recomendada pelas normas
técnicas aplicáveis e por meio dos profissionais qualificados para tanto, sendo por vezes, seja
por ação, seja por omissão, submetidos à “violência institucional” a que se refere o art.  4º,
inciso IV, da Lei nº 13.431/2017.

43 Usando da terminologia empregada pelo art. 100, caput, da Lei nº 8.069/1990.
44 Incluindo a Resolução nº 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.
45 Expressão empregada pelo já referido art. 52, par. único, da Lei nº 12.594/2012.  
46 A “excepcionalidade da intervenção judicial” é um dos princípios relacionados no art. 35 da Lei 12.594/2012.



E  como  na  forma  dos  arts.  13,  caput,  da  Lei  nº  13.431/2017  e  70,  da  Lei  nº
8.069/1990, é  dever de todos prevenir e impedir a ocorrência de violência contra crianças e
adolescentes  (em  suas  mais  variadas  modalidades),  é  preciso  que  todos  também  se
empenhem em reverter esse quadro, zelando para que os referidos mecanismos previstos na
Lei e em outras normas de referência sejam efetivamente instituídos pelo Poder Público, com a
“prioridade absoluta” assegurada pelo art. 227, caput, da Constituição Federal. 

Resta mencionar, por fim, que partindo da aludida constatação de que não mais é
admissível  conviver  com  o  amadorismo  e  o  improviso  com  o  qual  a  matéria,  em  muitos
municípios Brasil afora, continua a ser tratada, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editou,
em janeiro de 2021, a Recomendação nº 87, destinada a fomentar a instituição da multicitada
“integração  operacional”  entre  as  instituições  nominadas  no  art.  88,  inciso  V,  da  Lei  nº
8.069/1990.

Embora a citada norma tenha como foco central  a criação e regulamentação do
funcionamento  dos  chamados  “Núcleos  de  Atendimento  Integrado  -  NAIs”47,  a  “integração
operacional”  prevista  em  Lei,  como  visto  acima,  não  depende da  implementação  dessas
estruturas (e muito menos da existência de Varas especializadas em matéria de infância e
juventude)48, devendo ocorrer em todos os municípios, como parte da Política Socioeducativa
que estes têm o dever de elaborar, implementar e manter.

De qualquer sorte, a citada Recomendação traz alguns parâmetros normativos que
se somam àqueles já referidos, presentes nas Leis nºs 8.069/1990 e 12.594/2012, assim como
na Resolução nº 119/2006 do CONANDA e normas internacionais correlatas, enfatizando a já
referida  necessidade  da  instituição  de  programas  e  serviços  especializados,  que  sejam
executados por profissionais qualificados, com base em fluxos e protocolos de atendimento
intersetorial/interinstitucional previamente definidos.

Importante  também  frisar  que  os  mecanismos  previstos  tanto  na  citada
Recomendação, quanto nas demais normas aplicáveis em matéria de socioeducação, não têm
como destinatário a autoridade judiciária e/ou o Sistema de Justiça, mas sim  o adolescente
acusado  da  prática  de  ato  infracional49 (bem como,  em caráter  secundário,  também seus
pais/responsável),  razão  pela  qual  todas  as  ações  que  venham  a  ser  planejadas  e/ou
executadas pelos diversos órgãos e agentes encarregados do atendimento dessa demanda50

devem levar isso em conta.
Espera-se que a partir de uma mudança de concepção - e de prática - acerca da

forma como  deve  se  dar  o  atendimento  de  adolescentes  acusados  da  prática  de  ato
infracional51, as já referidas distorções e violações de direitos sejam finalmente superadas, e
que a  verdadeira Política Socioeducativa idealizada pelas Leis nº 8.069/1990 e 12.594/2012
possa, enfim, ser implementada em sua plenitude - inclusive (mas não apenas) - no que diz
respeito à multicitada “integração operacional” preconizada pelo art. 88, inciso V Estatutário.

E a maior presteza, qualidade e eficácia do atendimento socioeducativo (que como
dito  vai  muito  além  da  singela  execução  das  “medidas”  previstas  no  art.  112,  da  Lei  nº
8.069/1990), não irá beneficiar apenas o adolescente, mas também toda sociedade, pois assim
maiores  serão  as  chances  de  evitar  a  reincidência  e  de  obter  a  redução  dos  índices  de
violência - tanto praticada quanto sofrida - por crianças e adolescentes em todo o País.

Curitiba, agosto de 2021.

47 Que devem ser  compostos,  no mínimo,  pelos órgãos  referidos no art.  88,  inciso V,  da Lei  nº  8.069/1990 (Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social),  sendo facultativa a participação de outros
órgãos, como os relativos à saúde, educação e cultura (art. 1º, caput e par. único da citada Recomendação).
48 O que fatalmente somente irá ocorrer, ao menos a curto e médio prazos, apenas nos municípios/comarcas de maior porte.
49 O que decorre do “princípio do interesse superior da criança e do adolescente”, insculpido no art. 100, par. único, inciso IV,
da  Lei  nº  8.069/1990  (por  força  do  contido  no  art.  113,  do  mesmo  Diploma  Legal),  valendo  lembrar  que  a  Política
Socioeducativa também deve se preocupar com a  prevenção e com o atendimento de crianças acusadas da prática de ato
infracional. 
50 Quer  os  que  atuam  na  apuração  da  conduta  infracional  propriamente  dita,  quer  os  encarregados  da  proteção  de
crianças/adolescentes/famílias.
51 Sendo certo que a forma como a abordagem/intervenção é realizada é determinante para seu êxito ou fracasso.
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