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“A implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente: da possibilidade à necessidade” 

 
 Perguntas & Respostas 
 

Estão aqui reunidas todas as perguntas e respostas contidas no 
"Fórum de Discussão" que, criado especialmente para o Curso de Atualização 2012, 
foi desativado ao final do ano. Estão ausentes as perguntas mais específicas, 
respondidas diretamente por e-mail aos interessados, e as apresentadas durante as 
aulas, que podem ser revistas nos vídeos do curso. 

Esta compilação, não sendo um fim em si mesma, deverá ser 
utilizada em conjunto com o material disponível sobre cada tema nas páginas de 
internet do CAOPCAE/MP-PR. Ou seja, foi desenvolvida com o intuito de enriquecer 
ainda mais tal material além de manter registrado a colaboração, com perguntas e 
comentários, dos participantes - aos quais somos gratos. 

A maior parte das respostas foi apresentada pelo Dr. Murillo José 
Digiácomo, exceto quando registrado. Pois contamos com o auxílio da Profa. Angela 
Mendonça, pedagoga atuante no Centro de Apoio, e da Dra. Hirmínia Diniz, 
promotora de justiça atuante no CAOPCAE - Área da Educação. 

Quanto às perguntas optamos pelo sigilo, seguindo a maioria para 
ditar o padrão, e retiramos nomes e outras particularidades de identificação 
contando, antecipadamente, com a compreensão destes. Afinal, a dúvida muitas 
vezes é de todos, e de mais alguns. 

O "Fórum de Discussões", que trouxe um novo meio de contato com 
o Centro de Apoio, será resgatado em novo formato - dispendendo menos trabalho 
de administração. As perguntas e comentários serão automaticamente publicadas 
mas, para tanto, será necessário fazer login com "usuário" e "senha" do Expresso - 
limitando o uso aos membros e servidores do MP-PR. Demais usuários poderão 
fazer contato pelo "Fale Conosco". Visite-nos em www.crianca.caop.mp.pr.gov.br. 

Atenciosamente. 

Régis Sant'Ana Júnior 
Organizador 
28 DEZ 2012 

http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/
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Aula 01 - Aspectos históricos • O Papel da Justiça 

01. 1 - Intervenção socioeducativa - perspectiva não punitiva 

Pergunta: 

Gostaria de trazer à discussão uma perspectiva do tema abordado na abertura que acredito 
possa colaborar para a reflexão, talvez de forma mais aprofundada nos dias dedicados às 
medidas socioeducativas. Quando fazia minhas reflexões acerca de pena e punição na 
sociedade contemporânea, deparei-me como um ramo do conhecimento "desconhecido" da 
nossa herança dogmática penal, que é a sociologia de punição, e que assume que a 
punição é uma instituição social, existente em todos os grupos sociais, como resposta ao 
desvio, e sua função, seus mecanismos de previsão e formas de aplicação e execução 
demonstram o grau de evolução de cada sociedade. Não devemos ter receio de usar o 
termo "punição", tampouco restringir apenas na sua perspectiva reduzida de "retribuição", 
mas ter consciência de sua concepção ampla de resposta ao desvio. Negar a existência da 
punição, mesmo dentro da perspectiva juvenil, é deslegitimar o sistema socioeducativo e 
contribuir para a falsa ideia de "impunidade", que tanto contribui para o descrédito do 
Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento adequado para a tratativa da 
conduta ilícita do adolescente. Portanto, as medidas socioeducativas são, sim, respostas à 
conduta desviante do adolescente, com definição, função e limites previstos em lei e, 
portanto, no sistema punitivo próprio da infância e juventude. Mas, como já exposto, 
podemos aprofundar essa discussão no momento oportuno. 

Resposta: 

Entendo seu ponto de vista, e assim como você tenho procurado derrubar o "mito da 
impunidade" que permeia a matéria. Ocorre que na minha opinião é possível obter esse 
mesmo resultado sem a necessidade de falar em "punição" e/ou (extrapolando sua 
ponderação) invocar o "Direito Penal Juvenil" para tentar "convencer" os operadores e o 
público em geral que estamos diante de um sistema "punitivo". Eu, particularmente, dou 
muito valor à terminologia, não apenas por uma questão "eufemística", mas também por 
razões de ordem técnica. Estamos diante de um novo ramo do Direito, que é 
destacadamente "extrapenal" (e nem poderia ser diferente, sob pena de afronta ao disposto 
no art. 228, da CF), e as diferenças terminológicas estabelecidas em relação ao Direito (e à 
doutrina) Penal visam justamente estabelecer um necessário "diferencial" em relação a este, 
de modo a deixar claro que a perspectiva da intervenção estatal em relação ao adolescente 
autor de ato infracional não é sua "punição", mas sim a descoberta e "neutralização" das 
causas da conduta infracional, a partir de intervenções múltiplas que podem, perfeitamente 
(e preferencialmente), se limitar a medidas de cunho "protetivo" (embora, tecnicamente 
falando, sejam consideradas medidas socioeducativas - que eu chamo de "socioeducativas 
impróprias" - consoante previsto no art. 112, inciso VII, do ECA). Quando eu trato da 
matéria, procuro enfatizar que a proposta do Estatuto (e agora, também da "Lei do 
SINASE"), não é a pura e simples "punição" do adolescente, mas sim sua 
"responsabilização", sendo esta sinônimo da "resposta" estatal à conduta infracional (e o faz 
de forma muito mais "fechada"/integral que o Direito Penal em relação a imputáveis - até 
porque toda ação socioeducativa é "pública incondicionada"), que na forma da lei deve ser 
rápida e "precisa" (na citada perspectiva de apurar e neutralizar as causas determinantes da 
conduta infracional). Como disse por ocasião do primeiro encontro, em matéria de infância e 
juventude, não é a "intensidade" da "resposta" estatal que importa, mas sim, justamente, sua 
rapidez e precisão. É possível dizer que a "resposta" estatal à prática do ato infracional pode 
ter carga "retributiva" (melhor seria dizer "sancionatória") sem ser "punitiva", pois a aplicação 
das medidas socioeducativas é uma "consequência" da conduta ilícita do adolescente (daí o 
caráter "retributivo/sancionatório"), porém seus objetivos vão muito além de sua "punição", 
até porque, na forma da lei, devem estar necessariamente comprometidos com sua 
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"proteção integral" (cf. arts. 1º, 6º e 100, par. único, inciso II c/c 113, do ECA). Quando 
falamos em "punição", acabamos, ainda que involuntariamente, nos remetendo à "filosofia" e 
"lógica" próprias do Direito Penal, e isto pode conduzir a conclusões e soluções 
completamente equivocadas sob o ponto de vista técnico-jurídico. Com o devido respeito, é 
uma falácia afirmar que a "resposta" estatal, para ser eficaz, tem que ser aplicada numa 
perspectiva necessariamente "punitiva" e/ou mesmo ser como tal "rotulada". Muito pelo 
contrário. O nosso Sistema Penal absolutamente falido e ineficiente está aí para demonstrar, 
sem a menor sombra de dúvida, que o caminho a trilhar é diametralmente inverso (e é por 
estas e outras que eu defendo, ao invés da redução da maioridade penal, a adoção da 
sistemática prevista pelo ECA - e agora pela "Lei do SINASE" também em relação a adultos 
imputáveis...). É por isto, também, que eu evito falar em "punição" e sou radicalmente contra 
à doutrina do "Direito Penal Juvenil", que parte de premissas equivocadas e acaba fazendo 
com que a Justiça da Infância e da Juventude funcione como uma espécie de "Justiça Penal 
de Menores" (e não raro se limite a este papel), quando na verdade deveria atuar segundo 
as regras e princípios próprios de Direito da Criança e do Adolescente, numa perspectiva 
muito mais abrangente e condizente com seu "papel" dentro do "Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente". Sei que não é sua intenção atuar numa perspectiva 
meramente "retributivo-punitiva", e que ao defender o uso do termo "punição" você quer 
mesmo evitar que transpareça a ideia de "impunidade", mas se dermos margem ao uso de 
tal terminologia, nunca conseguiremos romper com os paradigmas do "modelo" anterior e 
com a mentalidade e prática "menoristas" que ainda imperam, daí porque temos que nos 
ater aos termos técnicos e à filosofia que norteia o Direito da Criança e do Adolescente. De 
qualquer modo, mais do que a terminologia empregada, o que importa mesmo a ação 
concreta do "Sistema de Justiça da Infância e da Juventude" no sentido de dar ao 
adolescente a "resposta" estatal devida, com a celeridade devida e com a eficácia devida. E 
isto, sem dúvida, reclama uma intervenção do "Sistema de Justiça da Infância e da 
Juventude" que vá além do atendimento dos adolescentes que, pontualmente, se envolvem 
com a prática de atos infracionais (e/ou à "aplicação de medidas" e a singelos 
"encaminhamentos" a programas que não estão adequadamente estruturados), mas sim 
busque, junto ao Poder Público, a implementação de uma verdadeira política 
socioeducativa, que contemple propostas específicas (e diferenciadas) de atendimento, com 
a oferta de alternativas de abordagem e de atendimento/tratamento aos adolescentes e suas 
respectivas famílias, com a intervenção de profissionais qualificados, a partir de programas 
e serviços idôneos, que integrem a "rede de proteção à criança e ao adolescente" que todo 
município tem o dever de instituir e manter. O caminho, enfim, não é a aplicação da lei numa 
perspectiva "punitiva", mas sim eminentemente "protetiva", na busca da plena efetivação 
dos direitos infanto-juvenis há tanto prometidos... E o Ministério Público, embora não possa 
agir "só", sem dúvida tem um papel preponderante na consecução desse ambicioso (porém 
imprescindível) objetivo. Seguimos no debate, e teremos encontros específicos onde 
questões como esta serão analisadas. 

01. 2 - Procedimentos verificatórios: Qual a alternativa? (1) 

Pergunta: 

No tocante a orientação de não pedir ao juízo pedido de providencias na área da infância, 
concordo vez que com instituição do Projudi, tive a impressão que tais demandas ainda 
demoram ainda mais, face a falta de contato físico com o caso. Tenho, quando necessário 
ajuizado ações de suspensão ou perda de poder familiar, quando existe necessidade de 
encaminhamento ao acolhimento ou algum familiar. Informo também que na maioria dos 
casos recebendo relatórios do Conselho Tutelar ou das equipes técnicas, estou instaurando 
um procedimento administrativo junto ao PROMP para melhor esclarecimento, agendando 
audiência com os interessados (geralmente familiares da criança), equipe técnica do 
município e Conselho tutelar no sentido de compromissar a todos das providencias 
necessárias para solução do caso. Assim, o procedimento fica aguardando o 
acompanhamento administrativo, e muitas vezes a situação de risco se encerra. Está correto 
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meu procedimento? Estou preocupada, pois há vários anos atrás 'fui orientada' ao contrário, 
ou seja, de não 'segurar' no gabinete, tentando resolver administrativamente demandas da 
infância. 

Resposta: 

A proposta de evitar a "judicialização" é justamente permitir a solução do caso da forma mais 
rápida possível, sem que para tanto fiquemos na dependência do Poder Judiciário, que nem 
sempre (para não dizer quase nunca) dá a resposta rápida que a maior parte dos casos 
reclama. O Poder Público tem o DEVER legal e constitucional de proporcionar a "efetivação" 
dos direitos infanto-juvenis de forma ESPONTÂNEA (e PRIORITÁRIA), sem que para tanto 
tenha de haver uma "determinação judicial" que o obrigue a fazê-lo... A experiência tem 
demonstrado que esses "procedimentos verificatórios" ou similares acabam jamais tendo fim 
(até porque o pedido neles formulado - quando existe - é absolutamente "genérico" e 
indeterminado, não dando qualquer ideia sobre o que se pretende fazer e/ou o que se quer 
naquele caso em particular). A solução, portanto, não está na "judicialização" do 
atendimento, mas sim na busca de uma intervenção efetiva dos órgãos e agentes públicos 
corresponsáveis (e não estou me referido apenas ao Conselho Tutelar) que, a partir do 
"diagnóstico" do caso, com a descoberta das "causas" do problema que a 
criança/adolescente/família apresenta, devem realizar as abordagens e intervenções que se 
fizerem necessárias, com a intensidade que se mostrar necessária, de acordo com a 
gravidade/complexidade do caso. O que não pode ocorrer, no entanto, é substituir a falta de 
objetividade e celeridade que, em boa parte dos casos, norteia a atuação da Justiça da 
Infância e da Juventude, pela falta de objetividade/celeridade na atuação do Ministério 
Público, pelo que não basta instaurar um procedimento administrativo (ou notícia de fato no 
PRO-MP) e esperar que os mencionados órgãos corresponsáveis resolvam a questão. O 
que temos sugerido, e será o tema de um dos próximos encontros, é a articulação da "rede 
de proteção" à criança e ao adolescente, na perspectiva de fazer com que todos os órgãos 
corresponsáveis sejam previamente contatados e conscientizados da necessidade de sua 
intervenção, da forma como esta deve ocorrer (ainda que em linhas gerais) e do que fazer 
em casos de maior complexidade, quando as abordagens "tradicionais" não se mostram 
adequadas e/ou suficientes. A partir da articulação da "rede", será possível não apenas 
definir claramente o "papel" de cada um de seus integrantes, mas também elaborar "fluxos" 
e formar "protocolos de atendimento" intersetorial/interdisciplinar para as diversas situações 
de violação de direitos com as quais nos deparamos no dia a dia, incluindo abordagens 
alternativas (e/ou, como dito, mais "intensivas"), de acordo com o "nível de complexidade" 
de cada caso. O objetivo é fazer com que a solução do problema não mais fique na 
dependência da intervenção dos integrantes do "Sistema de Justiça da Infância e da 
Juventude" (o que inclui o próprio Ministério Público), mas sim seja debatida e obtida a partir 
da intervenção (espontânea e prioritária, como mencionado), dos diversos órgãos e agentes 
públicos corresponsáveis, que tem que se acostumar a isto. A atuação do Ministério Público, 
portanto, deve ter como "foco" principal a articulação e o adequado funcionamento da citada 
"rede de proteção" e a estruturação do município em termos de programas e serviços 
especializados no atendimento de crianças/adolescentes e suas respectivas famílias, 
"chamando à responsabilidade" todos aqueles órgãos e agentes públicos que têm o dever 
de intervir no caso. É claro que, a partir de um determinado caso de violação de direitos, e 
da constatação que esta é também (ainda que não exclusivamente) resultante da omissão 
do Poder Público (ou, em outras palavras, da falta de estrutura do município para prestar um 
atendimento individualizado, especializado, prioritário e de qualidade à 
criança/adolescente/família), é possível e desejável a instauração de um procedimento 
administrativo/inquérito civil destinado a corrigir a(s) falha(s) estrutural(is) existente(s), mas 
se for necessário "judicializar" a questão (e espera-se que não seja, até porque o objetivo da 
intervenção do MP é a solução do problema, da forma mais rápida e eficaz possível - e não 
a propositura de qualquer demanda judicial), isto se dará com a propositura de uma ação 
civil pública, ação mandamental ou outro remédio jurídico qualquer (cf. art. 212, do ECA) de 
natureza contenciosa (o que não é o caso dos "procedimentos verificatórios" e similares, 
que pressupõem a inexistência de lide - vide art. 153, caput e par. único, do ECA). Em 
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qualquer caso, uma vez "judicializada" a questão, é também muito importante que seja 
requerida (e cobrada) a observância do princípio da prioridade absoluta na instrução e 
julgamento do caso, pois afinal, a garantia de prioridade, por força do disposto no art. 4º, 
par. único, alínea "b" do ECA compreende a "precedência de atendimento nos serviços 
públicos e de relevância pública", o que inclui a prestação jurisdicional e, logicamente, se 
aplica integralmente (juntamente com o art. 227, caput, da CF) ao Poder Judiciário. 

01. 3 - Procedimentos verificatórios: Qual a alternativa? (2) 

Pergunta: 

Há casos que fazemos todo o processo verificatório e, devido a essa demora, acabamos 
não obtendo resultados. Infelizmente, aqui, uma realidade pois até obter resposta de caso 
de agressão podemos ter danos maiores. 

Resposta: 

Um dos grandes problemas desses "procedimentos verificatórios" e similares é que ele 
desafia (e afronta) a própria "lógica" não apenas da sistemática idealizada pela Lei nº 
8.069/90 para solução dos problemas que afligem crianças e adolescentes (que como visto, 
a partir, inclusive, do "princípio da intervenção mínima", preconiza a intervenção espontânea 
dos órgãos públicos corresponsáveis e, quando isto não ocorre, do Conselho Tutelar, sem a 
necessidade de "judicialização" do atendimento), mas também da própria atuação do Poder 
Judiciário, à luz dos princípios de Direito Processual. 
Isto ocorre porque esses "procedimentos verificatórios" são absolutamente "amorfos", não 
tendo "início" (na maioria dos casos não há sequer uma "petição inicial", sendo deflagrados 
a partir de um "ofício" do Conselho Tutelar que "comunica" um determinado fato), nem 
"meio" (o art. 153, do ECA, ao passo que dá ampla liberdade para o magistrado "investigar 
fatos" e "ordenar de ofício providências", não deixa claro quais os passos devem ser 
seguidos para que se obtenha a efetiva solução do problema) e, justamente por isto, em boa 
parte dos casos, NÃO TÊM "FIM", se resumindo a um "vai-e-vem" de ofícios e "relatórios" 
(em regra, superficiais e meramente "descritivos") que apenas fazem com que o tamanho do 
processo aumente enquanto a criança cresce, e seus problemas se agravam... 
Além de absolutamente "ilógicos" e ineficientes/contraproducentes, semelhantes 
procedimentos são, na maioria dos casos, NULOS DE PLENO DIREITO, pois não 
preenchem os requisitos de validade das ações judiciais (não possuem causa de pedir e/ou 
pedido - outra razão de em muitos casos jamais terem fim - pois não se sabe ao certo 
sequer o que se quer quando de sua instauração), sendo assim verdadeiras "excrescências" 
da época do Código de Menores, em que o magistrado não precisava observar o "princípio 
da legalidade estrita" (suas decisões eram consideradas de cunho meramente 
"administrativo" - e não "jurisdicional", como hoje se reconhece) e nem tinha parâmetros 
normativos claros a seguir. Em outros casos, são usados - forma absolutamente ilegal, a 
teor do disposto no próprio art. 153, par. único, do ECA - para "substituir" os processos de 
cunho necessariamente CONTENCIOSO que, na forma da lei, deveriam ser instaurados em 
tais casos. 
O uso de tais procedimentos em situações que, a rigor, na pior das hipóteses deveriam ser 
solucionadas a partir da intervenção do Conselho Tutelar causa toda sorte de prejuízos: 

− Ajuda a desacreditar a atuação do Conselho Tutelar, que continua sendo visto como 
um mero órgão de "encaminhamento" ao Poder Judiciário/Ministério Público, e não 
como "autoridade pública" com poderes equiparados aos do Juiz, notadamente no 
que diz respeito à "requisição" de serviços públicos, na perspectiva de que sua 
intervenção seja "resolutiva"; 

− Mantém "viva" a noção absolutamente equivocada de que os casos individuais de 
violação de direitos infanto-juvenis, para serem resolvidos, devem necessariamente 
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passar pela Justiça da Infância e Juventude (como se ainda estivéssemos sob a 
égide do revogado "Código de Menores"), como se o Poder Público, por seus 
diversos órgãos/agentes/programas/serviços não tivesse o "dever" legal e 
constitucional de atende-los espontânea e prioritariamente; 

− Desconsidera a necessidade de observância, pela Justiça da Infância e da 
Juventude, das normas e princípios de direitos processual que, em última análise, 
visam organizar e dar objetividade/resolutividade ao processo, além de colocar o 
jurisdicionado a salvo de práticas autoritárias e arbitrárias por parte da autoridade 
judiciária; 

− Congestiona, de forma absolutamente indevida, as pautas de audiências e 
sobrecarrega os técnicos a serviço do Poder Judiciário, fazendo com que sejam 
desperdiçados tempo e esforços preciosos, que poderiam ser melhor utilizados em 
casos no quais eles realmente seriam imprescindíveis; 

− Burocratiza o atendimento do caso e retarda sua solução (quando não acaba por 
inviabilizá-la), pois faz com que esta fique na "dependência" de uma decisão judicial 
que, na maioria dos casos, não é tomada com a rapidez e eficiência devidas; 

− Contribui, de maneira decisiva, para que o "Sistema" idealizado pelo ECA jamais se 
organize, pois mantém a concepção e prática "menoristas" que "supervalorizam" o 
papel da Justiça da Infância e Juventude em detrimento da necessária atuação em 
"rede" (que é por natureza interdisciplinar/intersetorial e não hierarquizada), com a 
intervenção espontânea (independentemente da "aplicação de medidas" - muito 
menos pelo Juiz) dos diversos órgãos que, na forma da lei e da Constituição, têm o 
DEVER de proporcionar a plena efetivação dos direitos infanto-juvenis. 

Necessário, portanto, erradicar essa prática equivocada e perniciosa, consagrada pela 
"Justiça de Menores", que não mais tem lugar no "Sistema" atual. 
A rigor, não há situação passível de solução por intermédio dos "procedimentos 
verificatórios" que, em última análise, o Conselho Tutelar não tenha condições de resolver, 
ainda que por meio de seu "poder de requisição" de serviços públicos (que deve ser 
exercido com parcimônia, cautela e responsabilidade). 
Para que os problemas relacionados ao atendimento da população infanto-juvenil (ou 
justamente em razão da falta dele) sejam efetivamente solucionados, o que se faz 
necessário é a "estruturação" do município em termos de políticas públicas, a articulação (e 
adequado funcionamento) da "rede de proteção" à criança e ao adolescente e a 
valorização/reconhecimento do papel, da autoridade e das prerrogativas funcionais do 
Conselho Tutelar, e não a reprodução das (deletérias) práticas "menoristas" que, não por 
acaso, a sistemática de atendimento preconizada pela Lei nº 8.069/90 visou erradicar. 
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Aula 02 - Conselho de Direitos 

02. 1 - Diagnóstico da realidade 

Pergunta: 

No que se refere ao diagnóstico da realidade para a implementação de políticas públicas, 
observa-se a falta de equipe técnica. Como podemos modificar esta situação, para que não 
se trabalhe somente "apagando incêndio", mas se invista também em prevenção? 

Resposta: 

A necessidade da intervenção de equipes técnicas (composta por profissionais devidamente 
qualificados, com algum grau de especialização em matéria de infância e juventude) é um 
verdadeiro pressuposto para que os casos "atendidos" sejam efetivamente resolvidos (até 
porque, como já mencionado, o "atendimento" e/ou a "aplicação de medidas", por si só, de 
nada servem, especialmente se as abordagens e intervenções forem realizadas sem o 
devido planejamento e/ou por pessoas/profissionais sem a devida qualificação). Como 
mencionado em nosso encontro, o "improviso" e o "amadorismo" matam, ou ao menos tem o 
enorme potencial de destruir a vida das crianças, adolescentes e famílias atendidas. Sem 
que sejam avaliadas as causas determinantes do problema, assim como sua exata 
dimensão, será impossível definir a melhor "estratégia" de abordagem e de 
atendimento/tratamento do caso, na perspectiva de sua mencionada solução. Vale destacar 
que não basta a intervenção de um único técnico (a interdisciplinaridade é fundamental, para 
que o caso seja analisado sob os mais diversos "ângulos", assim como para evitar que 
fiquemos "reféns" das conclusões - que pode ser carregada de preconceito ou resultado de 
uma avaliação incompleta), assim como não basta a juntada de um "relatório" superficial, 
meramente "descritivo" e inconclusivo. A "aplicação de medidas" de forma aleatória, sem a 
realização de uma avaliação técnica interdisciplinar idônea, que não se limite a "descrever" 
os problemas, mas também em apontar soluções, observando, dentre outras, os princípios 
relacionados no art. 100, par. único, do ECA, pode ter o efeito diametralmente contrário ao 
desejado, trazendo prejuízos ainda maiores à criança/adolescente atendida. Se isto já é 
válido para o atendimento de casos de menor complexidade, para situações mais 
graves/complexas e/ou quando da tomada de decisões mais "drásticas" (como para fins de 
afastamento da criança/adolescente do convívio familiar, suspensão/destituição do poder 
familiar, aplicação de medidas socioeducativas privativas de liberdade etc.), a falta de uma 
avaliação técnica interdisciplinar idônea chega às raias da irresponsabilidade. 
A intervenção de equipes técnicas sempre que necessário pode ser obtida a partir da 
articulação da "rede de proteção" à criança e ao adolescente e da "integração operacional" 
entre os diversos órgãos/programas/serviços que a compõem (e, é claro, dos profissionais 
que neles atuam), com a definição de "fluxos" de atendimento intersetorial que permitam a 
intervenção dos técnicos respectivos sempre que necessário. 
Se houver articulação/integração operacional entre os diversos órgãos públicos 
corresponsáveis pelo atendimento de crianças/adolescentes/famílias, será mais fácil obter a 
colaboração de todos tanto para efetuar o necessário diagnóstico do caso quanto para o seu 
posterior atendimento. 
Será também possível diminuir o "tempo de resposta" a uma determina situação de 
ameaça/violação de direitos (valendo lembrar que, por força do disposto no art. 100, par. 
único, incisos VI e VIII, do ECA, a "intervenção precoce", a "intervenção mínima" e a 
"proporcionalidade e atualidade" sáo princípios a serem por todos respeitados, de modo a 
evitar a burocracia e agilizar o atendimento). 
É preciso lembrar que "cada caso é um caso", e sua efetiva solução demanda a elaboração 
de um "plano individual de atendimento", nos moldes do preconizado pelo art. 101, §§4° e 
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5°, do ECA e arts. 52 e sgts., da Lei n° 12.594/2012 (o que vale para outras intervenções e 
matéria de infância e juventude). 
As intervenções a serem realizadas não podem ser "padronizadas", mas sim respeitar o 
nível de complexidade de cada caso, de modo que os casos mais complexos e de difícil 
solução recebam intervenções mais "intensivas" - e também mais qualificadas (usando a 
mesma lógica do setor de saúde para o atendimento/tratamento de pacientes: partindo de 
um diagnóstico - que pressupõe a realização de uma série de exames -, define-se o 
tratamento de acordo com o tipo e a gravidade da doença, buscando sempre a forma menos 
"invasiva" possível, com o permanente monitoramento da evolução do "quadro clínico" e a 
realização de novas intervenções sempre que necessário à obtenção da "cura"). 
A realização de abordagens e intervenções desordenadas, improvisadas e/ou 
desqualificadas, é absolutamente admissível no "Sistema" atual, e o Poder Público tem que 
se adequar a essa nova realidade, com a contratação e qualificação de profissionais, 
especialização de programas e serviços e tudo o mais que for necessário à plena efetivação 
dos direitos e à "proteção integral" infanto-juvenil há tanto prometidas pela lei e pela CF. 
A "profissionalização" e qualificação do atendimento, portanto, é indispensável, e requer a 
adequação dos "equipamentos" e do orçamento do Poder Público, que cabe ao Ministério 
Público e aos demais integrantes do "Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente" perseguir a todo custo, nunca sendo demais lembrar que, na forma do 
disposto nos arts. 208 c/c 216, do ECA, o não oferecimento ou a oferta irregular de 
programas e serviços destinados à plena efetivação dos direitos infanto-juvenis não apenas 
autoriza a tomada das medidas judiciais e administrativas destinadas à devida estruturação 
do município para o atendimento especializado de semelhante demanda, como também a 
responsabilização civil e administrativa dos agentes públicos aos quais se atribui a omissão 
no cumprimento de seus deveres legais e constitucionais (arts. 4°, caput, do ECA e 227, 
caput, da CF) para com essa importante parcela da população. 

02. 2 - Apagando incêndio? 

Pergunta: 

Infelizmente isso ocorre no dia a dia do Conselho Tutelar (referindo-se à resposta da 
pergunta anterior), onde a falta de políticas públicas e burocracias nos fazem ter essa 
sensação de que estamos apagando e muitas vezes pondo fogo. 

Resposta: 

Isto não deveria ocorrer. O Conselho Tutelar também não pode "improvisar" e/ou realizar 
abordagens e intervenções sem o devido respaldo técnico. Se para o Juiz a Lei já determina 
a necessidade de assessoramento técnico (cf. arts. 150 e 151, do ECA), é evidente que o 
Conselho Tutelar não pode dispensá-lo, "aplicando medidas" sem respaldo em qualquer 
avaliação técnica (e sem qualquer programa/serviço idôneo para onde "encaminhar" a 
criança/adolescente/família atendida), e muitas vezes sem antes debater o caso entre os 
próprios Conselheiros Tutelares (e nunca é demais lembrar que o Conselho Tutelar é um 
órgão colegiado justamente para permitir que o caso e as alternativas existentes para sua 
solução sejam previamente debatidos entre seus diversos integrantes). O Conselho Tutelar 
tem que ir além do simples "atendimento" de casos individuais em que já houve a violação 
de direitos (ou seja, não pode se limitar a uma atuação meramente individual e "reativa", tal 
qual ocorria à época do Código de Menores), com a "aplicação de medidas" que não têm 
respaldo em programas/serviços idôneos e/ou que não estão devidamente articulados em 
"rede" e nem fazem possuem respaldo em uma política pública adequadamente planejada e 
estruturada. É preciso que tenha também uma preocupação "preventiva" e "coletiva", com a 
busca da adequada estruturação do município em termos de políticas públicas (e dos 
programas e serviços a elas correspondentes). Daí porque o Conselho Tutelar é um órgão 
"autônomo" em relação ao Poder Público municipal, tem como "atribuição primeira" a de 
"zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente" (cf. art. 131, do ECA) e a 
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atribuição/poder/dever de "assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente" (art. 136, inciso IX, do ECA - que para mim é a mais importante de todas, dada 
sua dimensão "estratégica" e abrangente), tendo seus integrantes o "status" de "agentes 
políticos" escolhidos - e "empoderados" - pela sociedade (e não meros servidores 
"burocratas" concursados), a qual tem o dever de representar. Cabe ao Conselho Tutelar 
estabelecer a necessária interlocução com os técnicos/profissionais que atuam nos 
órgãos/programas/serviços públicos corresponsáveis pelo atendimento de 
crianças/adolescentes/famílias, de modo a obter junto a eles o assessoramento técnico que 
necessitar, assim como para facilitar/agilizar o atendimento dos casos encaminhados, assim 
como participar na definição dos "fluxos" e "protocolos de atendimento" anteriormente 
mencionados, efetuando para tanto as necessárias "provocações" e cobranças junto ao 
CMDCA e gestores públicos. Para o desempenho de seu papel "político" (na citada 
perspectiva preventiva/coletiva) o Conselho Tutelar deve contar com o apoio de outros 
integrantes do "Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente" (incluindo o 
Ministério Público), com os quais deve manter canais diretos de comunicação, deixando 
claro (a partir de dados concretos, que deve sistematizar a partir do SIPIA ou por outros 
meios) os malefícios que a falta de estrutura, assim como o "improviso" e o "amadorismo" 
acarretam às crianças e adolescentes atendidas. É preciso, enfim, mudar o "foco" e a forma 
de atuação do Conselho Tutelar, que deve passar a agir como "agente de transformação da 
realidade", e não se "conformando" com a falta de estrutura do município e realizando (ou 
permitindo que se realizem) abordagens improvisadas e desqualificadas, que têm tudo para 
causar mais prejuízos do que benefícios às crianças/adolescentes/famílias atendidas. 

02. 3 - Análise do CEDCA/PR 

Pergunta: 

Existe interlocução adequada e integração das ações desenvolvidas pelos conselhos 
municipais e o CEDCA? De que forma? 

Resposta: 

A interlocução deve existir, mas é importante que cada Conselho atue de forma 
independente em relação ao outro, no desempenho das atribuições que lhe são próprias. 
Tendo em vista que a "municipalização" do atendimento é a "diretriz primeira" da política 
idealizada pelo ECA, o papel dos Conselhos Municipais assume especial relevância, pois é 
o município que irá definir, a partir das normas e princípios aplicáveis, como será prestado o 
atendimento a suas crianças e adolescentes (e respectivas famílias). Cabe ao Conselho 
Estadual (assim como ao Conselho Nacional), além da definição das políticas que lhe são 
próprias (como o atendimento de adolescentes autores de atos infracionais vinculados a 
medidas privativas de liberdade), definir a forma como o Estado irá prestar assessoria 
técnica e financeira aos municípios, para que estes tenham condições de implementar as 
políticas que lhes competem (como, no caso do SINASE - apenas para continuar a usar o 
exemplo supra -, a implementação do atendimento em meio aberto dos adolescentes 
autores de ato infracional e das famílias destes e daqueles em regime de privação de 
liberdade). Evidente que os municípios podem também encaminhar propostas e efetuar 
cobranças ao Conselho Estadual e ao Conselho Nacional, mas para terem mais força seria 
importante que se organizassem e encaminhassem suas reivindicações de forma conjunta. 
De qualquer modo, os Conselhos de Direitos, nos diversos níveis de governo, integram um 
"Sistema Nacional" (a "Lei do SINASE" - Lei n° 12.594/2012 - é bastante clara neste 
sentido), e devem estabelecer e manter canais permanentes de comunicação entre si, não 
podendo a necessária interlocução entre eles se limitar às Conferências de Direitos da 
Criança e do Adolescente (embora estas sejam importantes momentos em que isto deve 
ocorrer). A propósito das Conferências, é importante que os municípios tenham bastante 
claras as propostas aprovadas em âmbito estadual e nacional, para que possam cobrar (se 
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necessário, pela via judicial), a efetiva implementação das ações correspondentes, que 
fatalmente irão de uma forma ou de outra neles se refletir. 
Para que a interlocução exista, e se torne uma prática comum entre os diversos Conselhos 
de Direitos (e é salutar que tal interlocução seja também estabelecida, por exemplo, entre 
Conselhos de uma mesma região metropolitana, que geralmente "compartilham" os mesmos 
problemas e têm casos de crianças/adolescentes que "transitam" entre eles), é fundamental 
que sejam abertos espaços próprios de comunicação, com a criação de páginas dedicadas 
aos Conselhos na internet, ou ao menos espaços próprios para os Conselhos na página do 
município/estado na internet, divulgação dos e-mails institucionais e números de telefone, 
endereços para correspondência e tudo o mais necessário para facilitar o contato (devendo 
tais canais de comunicação estar também abertos a outros integrantes do "Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente" e à população em geral. 

02. 4 - Acompanhamento do CEDCA/PR 

Pergunta: 

Que tipo de acompanhamento o MP-PR está fazendo, atualmente, dos trabalhos 
desenvolvidos pelo CEDCA? Qual avaliação que pode ser feita do trabalho do referido 
órgão? O que precisa ser modificado? 

Resposta: 

O CEDCA/PR (assim como os demais Conselhos de Direitos) precisa ter maior 
"transparência" (e "visibilidade" mesmo) em sua atuação, e uma das formas de obter isto é a 
criação de uma página própria na internet, assim como a transmissão, em tempo real, de 
suas reuniões também pela WEB (algo que o Ministério Público há muito já vem sugerindo). 
Precisa também ter uma maior estrutura administrativa de apoio, seja ao Conselho como um 
todo, seja às suas diversas "comissões temáticas" em particular. É também preciso contar, 
quer em sua "composição oficial" (na condição de representantes do governo), quer sob a 
forma de "assessoria permanente", com participação nas reuniões e permanente 
interlocução, de representantes dos setores de administração e finanças do Estado do 
Paraná, de modo que melhor possa gerenciar os recursos do Fundo Estadual (cujo 
montante é bastante significativo), participar ativamente do processo de elaboração das 
propostas de leis orçamentárias (de modo que os "Planos de Atendimento" por ele 
deliberados tenham o indispensável reflexo no orçamento público, com a prioridade absoluta 
preconizada pela lei e pela Constituição Federal) e agilizar a movimentação de recursos que 
administra, além de facilitar o exercício do "controle social" quanto à execução orçamentária 
(também na perspectiva de aferir se esta está, de fato, respeitando o princípio constitucional 
da prioridade absoluta à criança e ao adolescente). Seria também de extrema importância 
que os representantes do governo junto ao órgão fossem os próprios secretários 
responsáveis pelas "pastas" que neles têm assento, pois isto facilitaria, e muito, a 
articulação de ações entre os diversos setores da administração corresponsáveis e agilizaria 
a tomada de uma série de decisões a seu cargo. Por fim, seria salutar uma maior 
interlocução com os Conselhos Setoriais (como os Conselhos Estaduais de Saúde, 
Educação, Assistência Social, Segurança Pública etc.), o que permitiria a tomada de 
decisões conjuntas de forma mais qualificada. Desnecessário dizer que as observações 
supra se aplicam a outros Conselhos Estaduais e também Municipais de Direitos da Criança 
e do Adolescente. 
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02. 5 - Diagnóstico municipal 

Pergunta: 

Reconhecida a importância dos Conselhos de Direitos, sabendo-se que a estruturação 
desses colegiados depende de leis municipais adequadas, não seria o caso do MP-PR 
realizar diagnóstico e levantamento da situação da legislação ao longo dos 399 municípios, 
para que possamos planejar a melhor metodologia de intervenção? Quais os empecilhos? 

Resposta: 

Pelo que temos observado, os maiores problemas não residem propriamente nas leis 
municipais (que na maior parte dos casos está de acordo com o disposto na Lei Federal nº 
8.069/90 e normas correlatas), mas sim exatamente em seu descumprimento por parte do 
Poder Público. As leis municipais, aliás, na maior parte dos casos poderiam fornecer 
importantes subsídios (e fundamentos jurídicos) a qualquer reivindicação junto ao Poder 
Público em matéria de infância (e, portanto, deveriam ser mais conhecidas e utilizadas por 
todos que atuam na área). Evidente que é sempre possível aperfeiçoar o ordenamento 
jurídico, sendo certo que, a partir do advento das Leis nºs 12.594/2012 e 12.696/2012, será 
necessário efetuar uma série de adequações às Leis Municipais relativas à Política de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente (que geralmente também dispõem sobre o 
Conselho Tutelar), que podem dar a "deixa" para uma revisão mais profunda, que venha a 
corrigir eventuais falhas ou problemas existentes. Na página do CAOPCAE na internet, 
temos um modelo de Lei Municipal que pode ser utilizada como ponto de partida para tal 
revisão, que evidentemente deve ser fruto de um amplo debate, num processo democrático 
e plural que é da essência da política de atendimento à criança e ao adolescente. 
Desnecessário também lembrar que, por ser detentor de "competência Executiva" típica, 
sendo soberano no que diz respeito à definição da política de atendimento à criança e ao 
adolescente, a "iniciativa legislativa" para semelhante revisão (inclusive quanto à adequação 
do orçamento público ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente e à 
previsão de remuneração e direitos sociais aos membros do Conselho Tutelar) pode 
perfeitamente partir do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. 

02. 6 - Poder deliberatório 

Pergunta: 

Qual é e como deve ser exercido o poder deliberatório de políticas sociais públicas dos 
Conselhos de Direitos? 

Resposta: 

O Conselho de Direitos tem suas atribuições/competências/deveres estabelecidos, antes de 
mais nada, pela lei (tanto a Lei Federal nº 8.069/90 quanto as Leis Estaduais e Municipais 
que regulam seu funcionamento), com base nos arts. 227, §7º c/c 204, da Constituição 
Federal, e a principal delas é a deliberação de políticas públicas intersetoriais que, também 
na forma de nossa Carta Magna, devem priorizar a criança e ao adolescente. É um espaço 
de exercício da chamada "democracia participativa" preconizada pelo art. 1º, par. único, da 
Constituição Federal, no qual a população tem a possibilidade de participar diretamente do 
exercício do poder (que na forma da própria Lei Maior, "emana do povo"). Sua previsão 
constitucional tem por objetivo fazer que as políticas públicas destinadas ao atendimento de 
crianças e adolescentes se tornem verdadeiras "políticas de Estado" (e não meras políticas 
de governo), de modo que "sobrevivam" aos mandatos dos governantes e não fiquem "a 
mercê" dos "humores" da política partidária (daí porque a composição do órgão é plural e 
representativa dos diversos segmentos da sociedade, e as políticas públicas por ele 
deliberadas se traduzem em "Planos Decenais" - com a previsão de ações continuadas, que 
devem ter suas ações executadas independentemente do gestor ou partido político que 



 pág. 14 

estiver no poder). O "poder normativo" do Conselho de Direitos, no que diz respeito à 
política de atendimento à criança e ao adolescente, portanto, tem limite apenas na lei e na 
Constituição Federal, sendo que suas decisões "vinculam" (obrigam) os gestores públicos, 
que devem apenas providenciar sua execução, com respeito aos princípios da soberania 
popular e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizados, como visto 
acima, pela Constituição Federal (vide decisão do STJ, tendo como relatora a Ministra 
Eliana Calmon, que está ao final da relação de tópicos apresentados no segundo encontro e 
também na coletânea de jurisprudência). Vale lembrar que o Conselho de Direitos integra a 
estrutura administrativa do ente público (União/Estado/Município) e tem, em sua 
composição, representantes do governo, que assim tem a possibilidade de participar 
ativamente de suas deliberações. Exerce uma "competência executiva" típica, tendo pleno 
poder de decisão quanto à política de atendimento à criança e ao adolescente, que o gestor 
público tem o dever de (democraticamente) respeitar, fazendo com que suas deliberações e 
resoluções quanto aos "Planos de Atendimento" sejam incluídos no planejamento das ações 
do ente público e, logicamente, também tenham o indispensável reflexo no orçamento 
público (e nas leis a este correspondentes - como os planos orçamentários plurianuais, leis 
de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais), observado e qualquer caso o 
princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. 
Isto fica particularmente evidenciado a partir da análise da "Lei do SINASE" (Lei nº 
12.594/2012), que de maneira expressa reconhece a competência dos Conselhos de 
Direitos, nos diversos níveis de governo, para deliberar sobre o "Plano de Atendimento 
Socioeducativo" e controlar a execução das ações a ele correspondentes (art. 3º, §§2º e 3º; 
art. 4º, §§1º e 2º e art. 5º, §§2º e 3º, do citado Diploma Legal). 
Além disto, os Conselhos de Direitos também podem regulamentar a forma de atuação dos 
órgãos governamentais e entidades não governamentais que atuam na área da infância e 
executam os serviços/programas de atendimento (valendo neste sentido observar o disposto 
no art. 90, §3º, inciso I, da Lei nº 8.069/90 - segundo o qual o descumprimento das normas 
complementares estabelecidas pelos Conselhos de Direitos quanto a uma determinada 
modalidade de atendimento, leva à negativa de registro de entidades e programas ou na 
recusa de sua revalidação). 
Em qualquer caso, o exercício da competência normativa pelo Conselho de Direitos deve 
ser efetuado com responsabilidade e seriedade, para o que o Conselho de Direitos deve 
contar o adequado assessoramento, tanto na esfera jurídica quanto por parte de técnicos 
das áreas da saúde, educação, assistência social e outras que possam fornecer os 
subsídios necessários à tomada das decisões a seu cargo. 
Desnecessário dizer que cabe ao Poder Público fornecer ao Conselho de Direitos a 
estrutura administrativa (incluindo técnica interdisciplinar) necessária ao desempenho de 
suas relevantes atribuições. 
É preciso, enfim, "oficializar" e profissionalizar o funcionamento dos Conselhos de Direitos, 
acabando de uma ver por todas com o "amadorismo" e o improviso que ainda imperam, 
como se não estivéssemos diante de um órgão público de tamanha importância para o 
"Estado Democrático de Direito". 

02. 7 - Limite do poder normativo 

Pergunta: 

Qual o limite do poder normativo dos Conselhos de Direitos? 

Resposta: 

O Conselho de Direitos tem suas atribuições/competências/deveres estabelecidos, antes de 
mais nada, pela lei (tanto a Lei Federal nº 8.069/90 quanto as Leis Estaduais e Municipais 
que regulam seu funcionamento), com base nos arts. 227, §7º c/c 204, da Constituição 
Federal, e a principal delas é a deliberação de políticas públicas intersetoriais que, também 
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na forma de nossa Carta Magna, devem priorizar a criança e ao adolescente. É um espaço 
de exercício da chamada "democracia participativa" preconizada pelo art. 1º, par. único, da 
Constituição Federal, no qual a população tem a possibilidade de participar diretamente do 
exercício do poder (que na forma da própria Lei Maior, "emana do povo"). Sua previsão 
constitucional tem por objetivo fazer que as políticas públicas destinadas ao atendimento de 
crianças e adolescentes se tornem verdadeiras "políticas de Estado" (e não meras políticas 
de governo), de modo que "sobrevivam" aos mandatos dos governantes e não fiquem "a 
mercê" dos "humores" da política partidária (daí porque a composição do órgão é plural e 
representativa dos diversos segmentos da sociedade, e as políticas públicas por ele 
deliberadas se traduzem em "Planos Decenais" - com a previsão de ações continuadas, que 
devem ter suas ações executadas independentemente do gestor ou partido político que 
estiver no poder). O "poder normativo" do Conselho de Direitos, no que diz respeito à 
política de atendimento à criança e ao adolescente, portanto, tem limite apenas na lei e na 
Constituição Federal, sendo que suas decisões "vinculam" (obrigam) os gestores públicos, 
que devem apenas providenciar sua execução, com respeito aos princípios da soberania 
popular e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizados, como visto 
acima, pela Constituição Federal (vide decisão do STJ, tendo como relatora a Ministra 
Eliana Calmon, que está ao final da relação de tópicos apresentados no segundo encontro e 
também na coletânea de jurisprudência). Vale lembrar que o Conselho de Direitos integra a 
estrutura administrativa do ente público (União/Estado/Município) e tem, em sua 
composição, representantes do governo, que assim tem a possibilidade de participar 
ativamente de suas deliberações. Exerce uma "competência executiva" típica, tendo pleno 
poder de decisão quanto à política de atendimento à criança e ao adolescente, que o gestor 
público tem o dever de (democraticamente) respeitar, fazendo com que suas deliberações e 
resoluções quanto aos "Planos de Atendimento" sejam incluídos no planejamento das ações 
do ente público e, logicamente, também tenham o indispensável reflexo no orçamento 
público (e nas leis a este correspondentes - como os planos orçamentários plurianuais, leis 
de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais), observado e qualquer caso o 
princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. 
Isto fica particularmente evidenciado a partir da análise da "Lei do SINASE" (Lei nº 
12.594/2012), que de maneira expressa reconhece a competência dos Conselhos de 
Direitos, nos diversos níveis de governo, para deliberar sobre o "Plano de Atendimento 
Socioeducativo" e controlar a execução das ações a ele correspondentes (art. 3º, §§2º e 3º; 
art. 4º, §§1º e 2º e art. 5º, §§2º e 3º, do citado Diploma Legal) 
Além disto, os Conselhos de Direitos também podem regulamentar a forma de atuação dos 
órgãos governamentais e entidades não governamentais que atuam na área da infância e 
executam os serviços/programas de atendimento (valendo neste sentido observar o disposto 
no art. 90, §3º, inciso I, da Lei nº 8.069/90 - segundo o qual o descumprimento das normas 
complementares estabelecidas pelos Conselhos de Direitos quanto a uma determinada 
modalidade de atendimento, leva à negativa de registro de entidades e programas ou na 
recusa de sua revalidação). 
Em qualquer caso, o exercício da competência normativa pelo Conselho de Direitos deve 
ser efetuado com responsabilidade e seriedade, para o que o Conselho de Direitos deve 
contar o adequado assessoramento, tanto na esfera jurídica quanto por parte de técnicos 
das áreas da saúde, educação, assistência social e outras que possam fornecer os 
subsídios necessários à tomada das decisões a seu cargo. 
Desnecessário dizer que cabe ao Poder Público fornecer ao Conselho de Direitos a 
estrutura administrativa (incluindo técnica interdisciplinar) necessária ao desempenho de 
suas relevantes atribuições. 
É preciso, enfim, "oficializar" e profissionalizar o funcionamento dos Conselhos de Direitos, 
acabando de uma ver por todas com o "amadorismo" e o improviso que ainda imperam, 
como se não estivéssemos diante de um órgão público de tamanha importância para o 
"Estado Democrático de Direito". 
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02. 8 - Falta de compromisso 

Pergunta: 

Nos municípios menores, um grande problema é a falta de compromisso das entidades não 
governamentais, nos Conselhos Municipais de Direitos. Como essa situação pode ser 
modificada? 

Resposta: 

O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão público, e seus integrantes 
são considerados agentes públicos, para fins de aplicação da Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8429/92) e "funcionários públicos" para fins de incidência do Código 
Penal (cf. art. 327 deste Diploma Legal). Com tal, respondem não apenas por ação (como 
nos casos de corrupção, por exemplo), como também por omissão (como na hipótese de 
prevaricação, ou seja, se deixarem de cumprir "ato de ofício" em virtude de sentimento 
pessoal - falta de interesse, desejo de não se indispor com o prefeito etc.). Sendo a função 
básica do Conselho de Direitos deliberar políticas públicas, se o órgão não cumpre tal 
DEVER legal/constitucional (ou qualquer outra de suas atribuições/competências/deveres 
legais - vide a relação contida nos tópicos apresentados em nosso segundo encontro) seus 
integrantes estão sujeitos a responder por sua omissão, tanto por improbidade 
administrativa quanto por prevaricação (no mínimo). A inércia do Conselho de Direitos (a 
partir da "apatia" ou falta de compromisso de seus integrantes) pode ser questionada na via 
administrativa (pelo Ministério Público), assim através do Poder Judiciário, na forma do art. 
208 e seguintes da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo da instauração de inquérito policial para 
apuração do crime de prevaricação e/ou outra infração penal. O Ministério Público, agindo 
de ofício ou mediante provocação do Conselho Tutelar ou de qualquer pessoa (na forma 
prevista nos arts. 220 e 222, da Lei nº 8.069/90), pode instaurar procedimento 
administrativo/inquérito civil para apurar o funcionamento irregular do Conselho de Direitos, 
e seus integrantes devem ser "chamados à responsabilidade" para o adequado 
cumprimento de seus deveres para com as crianças e adolescentes (e para com toda 
sociedade). Ser integrante do Conselho de Direitos é coisa séria, e exige um grande senso 
de responsabilidade (e de cidadania), além do compromisso com a causa da infância e da 
juventude e com a transformação das condições de atendimento e da realidade de omissão 
e violação de direitos em que muitas das crianças e adolescentes ainda vivem. Os "maus" 
Conselheiros, que não têm tal consciência cívica e nem tal compromisso com a causa da 
infância e da juventude, assim como os que não estão dispostos a assumir as 
responsabilidades inerentes à função, devem ser "convidados a se retirar", ou então ser 
processados administrativa, civil (pode ser pleiteada, inclusive, indenização por dano moral 
coletivo, com fundamento nos arts. 5º, 208 e 216, da Lei nº 8.069/90) e criminalmente por 
sua conduta. Com certeza há, em qualquer município, pessoas comprometidas com a causa 
da infância e juventude e interessadas em participar ativamente do processo de 
transformação da sociedade. Basta identifica-los e abrir espaço (a partir do "expurgo" dos 
maus Conselheiros) para que possam integrar o Conselho de Direitos. É também 
fundamental que o Conselho de Direitos seja cada vez mais "transparente" e atuante, com a 
população (e em especial as lideranças comunitárias e representantes dos diversos 
segmentos da sociedade) sendo convidada e estimulada a participar de suas reuniões (vale 
lembrar que a "mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos 
diversos segmentos da sociedade" é uma das diretrizes a política de atendimento 
preconizada pelo art. 88, inciso VII, da Lei nº 8.069/90, que cabe aos Conselhos de Direitos 
observar). A participação de adolescentes (a partir de um processo de conscientização e 
mobilização nas escolas, que é essencial ao "preparo para o exercício da cidadania" que é 
um dos objetivos fundamentais da "educação" relacionados no art. 205, da Constituição 
Federal), é também bastante salutar, permitindo que estes participem diretamente da 
definição da política a eles destinada e também façam suas "cobranças" junto ao próprio 
Conselho de Direitos e aos órgãos públicos que o integram. É preciso, enfim, fazer com que 
os Conselhos de Direitos tenham uma atuação muito mais abrangente que a simples 
realização de reuniões esporádicas (e sem qualquer planejamento, "foco" e objetividade), 
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mas sim funcionem como espaços plurais e democráticos destinados ao exercício da 
cidadania, nos quais os problemas que afligem a população infanto-juvenil (notadamente 
aqueles relacionados à falta/deficiência na estrutura de atendimento a 
crianças/adolescentes/famílias) serão expostos, debatidos e solucionados. E para tanto, é 
evidente que os integrantes do Conselho de Direitos, além dos mencionados compromisso 
com a causa da infância, consciência cívica e senso de responsabilidade, devem ter 
também o adequado preparo para o exercício de suas atribuições, razão pela qual devem 
buscar, em espaços como este (que estão abertos a todos sobretudo na internet) a devida 
qualificação funcional. 

02. 9 - Fiscalização 

Pergunta: 

Qual é e como deve ser exercido o poder fiscalizatório dos Conselhos de Direitos? 

Resposta: 

O poder "fiscalizatório" do Conselho de Direitos deve ser exercido de todas as formas 
possíveis e imagináveis, e em diversas "dimensões". Vai desde o "controle social" quanto às 
ações do Poder Público no sentido da plena efetivação dos direitos infanto-juvenis, a partir 
da implementação das políticas públicas deliberadas pelo próprio Conselho de Direitos e 
dos programas/serviços a elas correspondentes (com fundamento nos arts. 227, §7° c/c 
204, da CF e art. 88, inciso II, do ECA), até a análise crítica do adequado funcionamento 
destes (cf. art. 90, §1°, do ECA) e da própria "rede de proteção" à criança e ao adolescente 
e do correto exercício do "papel" de cada um de seus diversos integrantes. A partir do 
momento em que o Conselho de Direitos detecta algum problema, como a falta ou 
deficiência de algum dos "equipamentos" que compõem (ou deveriam compor) a "rede de 
proteção", deve agir imediatamente, podendo para tanto "convocar" a intervenção dos 
órgãos técnicos capazes de fazer um "diagnóstico" da situação e apresentar propostas de 
solução do problema e também "provocar" a intervenção de autoridades públicas como o 
Conselho Tutelar e o Ministério Público, inclusive para fins do disposto nos arts. 95 e 191, do 
ECA (fiscalização e ajuizamento de procedimentos para apuração de irregularidade em 
entidade de atendimento) e 201, inciso IV c/c 210, 212 e 213, do mesmo Diploma Legal 
(outras medidas administrativas e judiciais a cargo do Ministério Público, no sentido da plena 
efetivação dos direitos infanto-juvenis). Evidente que, no que diz respeito aos 
programas/serviços públicos, o Conselho de Direitos pode (e deve) intervir diretamente, por 
intermédio dos representantes dos órgãos/setores da administração responsáveis por sua 
execução que integram o próprio Conselho, a partir dos quais será possível, por exemplo, 
promover sua adequação ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (de 
modo que prestem um atendimento prioritário/especializado a esta demanda - tal qual 
previsto nos arts. 4°, caput e par. único, alínea "b" e 259, par. único, do ECA). Em última 
análise, o Conselho de Direitos possui a "capacidade judiciária" necessária ao ajuizamento 
de ações na defesa de suas prerrogativas institucionais e para evitar prejuízos à criança e 
ao adolescente decorrentes de deficiências no atendimento prestado por entidades não 
governamentais, cujo registro (que lhe incumbe conceder - cf. art. 91, do ECA) pode também 
cassar, na esfera administrativa. O Conselho de Direitos também "fiscaliza" as autoridades 
que integram o "Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente" (e é por 
eles igualmente "fiscalizado" - o chamado "sistema de freios e contrapesos" é da essência 
do "Estado Democrático de Direito", em que não há "autoridade suprema" ou "hegemonia" 
de poder entre as diversas autoridades legalmente constituídas, que estão invariavelmente 
sujeitas aos mesmos princípios que regem a administração pública, relacionados no art. 37, 
da CF e no art. 11, da Lei n° 8.429/92, dentre os quais está o "princípio da legalidade"), 
podendo intervir para coibir seus eventuais abusos ou omissões, inclusive junto a seus 
respectivos órgãos de controle interno (como as corregedorias) e/ou externo (como é o caso 
dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público). Vale dizer que, em qualquer 
caso, a atividade "fiscalizatória" do Conselho de Direitos deve ser exercida não na 
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perspectiva de pura e simples "punição" dos agentes que se omitem no cumprimento de 
seus deveres para com as crianças e adolescentes e/ou praticam abusos, mas também 
numa perspectiva "preventiva", de modo a fazer com que eles exerçam em sua plenitude, e 
de forma adequada, seu "papel" dentro do "Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 
do Adolescente" e da "rede de proteção". Afinal, o objetivo primordial da atuação do 
Conselho de Direitos é a "proteção integral" de todas as crianças e adolescentes. 

02. 10 - Processo licitatório 

Pergunta: 

É necessário o Conselho de Direitos abrir processo licitatório para seleção de projetos 
complementares? Ou seja, feito todo o diagnóstico dos 'buracos' que devem ser 
preenchidos pelo dinheiro do FIA Municipal, na seqüência, deve-se abrir editais e 
oportunizar a entidades particulares que façam seus projetos? O financiamento destes 
projetos será indicado, no momento da execução orçamentária, como contratação de 
execução de serviços? Ou seja, será licitação para contratação de execução de serviços? 

Resposta: 

Muitos pensam que os recursos captados pelos Fundos da Infância são uma espécie de 
"caixa dois", e que sua utilização não demandaria maiores cautelas. Isto é um grave 
equívoco, na medida em que os recursos captados pelos FIAs são considerados "recursos 
públicos" e, como tal, estão sujeitos a todas as cautelas que regem a administração dos 
recursos públicos em geral. Em qualquer caso, os projetos a serem contemplados com 
recursos do Fundo da Infância devem ser objeto de uma seleção criteriosa, com todas as 
cautelas necessárias à escolha daqueles que melhor satisfaçam às necessidades do 
município, em termos de programas/modalidades de atendimento ("tapando os buracos" da 
"rede de proteção" local, como você disse), não sendo admissível que o processo seja 
conduzido de forma açodada, com a seleção de projetos que não são adequados às normas 
e/ou às necessidades do município. Para o bom emprego dos recursos do Fundo da 
Infância, o primeiro passo é definir quais as maiores deficiências na estrutura de 
atendimento à criança e ao adolescente no município que necessita ser suprida por meio de 
um ou mais programas específicos. Isto pode ser efetuado através de um levantamento 
junto ao Ministério Público, Poder Judiciário e o Conselho Tutelar, assim como junto aos 
programas/serviços públicos em funcionamento. Uma boa forma de escolher qual (ou quais) 
modalidade(s) de programa(s) deve(m) ser contemplado(s) é fazer um levantamento de 
quais as maiores demandas que hoje não estão sendo atendidas a contento, tomando por 
base o número de casos que surgem a cada mês, os índices de reincidência e outros 
fatores que indiquem a necessidade de um atendimento diferenciado, especializado e/ou 
qualificado que hoje não está sendo oferecido. As demandas mais usuais estão 
relacionadas à prevenção/atendimento de usuários de substâncias psicoativas, combate à 
violência contra crianças e adolescentes, profissionalização de adolescentes e geração de 
renda às famílias (inclusive na perspectiva de prevenir/erradicar o trabalho infantil), 
atendimento de adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais (que assumiu 
especial relevância diante da recente promulgação da "Lei do SINASE") e outras situações 
que sejam mais corriqueiras no município. Para se ter um "quadro geral" dos programas 
passíveis de serem criados, pode-se tomar por base a relação contida no art. 90, do ECA, 
assim como efetuar uma correlação entre estes e as "medidas" relacionadas nos arts. 101 e 
129, do ECA (que para poderem ser aplicadas - e ter resultado - devem ter respaldo 
naqueles "equipamentos"). Uma vez definida(s) a(s) prioridade(s)/modalidade(s) de 
atendimento a ser(em) contemplado(s) com recursos do Fundo, será necessário passar à 
fase da definição dos critérios mínimos a serem satisfeitos quando da elaboração e 
execução dos projetos respectivos (em termos de estrutura de atendimento, corpo técnico, 
número de crianças/adolescentes/famílias a serem atendidas/mês, dentre outros), tomando 
por base o disposto na lei e nas normas técnicas eventualmente existentes (incluindo 
resoluções dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente nos diversos níveis). Na 
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sequência, devem ser publicados os editais destinados a dar ampla publicidade ao processo 
e a "convidar" as entidades a apresentarem seus projetos, de acordo com a modalidade de 
programa, os requisitos mínimos a serem atendidos e os critérios de seleção a serem 
observados. Durante todo o processo de seleção, é muito importante que o Conselho de 
Direitos obtenha a indispensável ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA junto aos órgãos 
públicos municipais competentes (sejam aqueles habituados à expedição de editais, seja a 
própria Procuradoria Jurídica do município - ou equivalente, além daqueles que disponham 
de equipes técnicas para auxiliar na seleção dos melhores projetos). É importante lembrar 
que o Conselho de Direitos não é um órgão "alienígena" e/ou "estranho" à estrutura 
administrativa de Governo, mas sim A INTEGRA, exercendo uma "competência Executiva" 
(diga-se DECISÓRIA quanto às políticas públicas) "típica" (sendo inclusive SOBERANO em 
suas decisões, face o Prefeito, por exemplo - no caso do CMDCA), devendo portanto utilizar, 
quando das ações de sua competência (que são "atos administrativos" - e portanto sujeito 
às mesmas regras e princípios de Direito Administrativo quanto à sua validade), a estrutura 
equivalente do Poder Público local. O Ministério Público, por outro lado, não pode prestar 
"assessoria jurídica" ao Conselho de Direitos, a teor do disposto no art. 129, inciso IX, da CF 
(sem prejuízo de exercer a indispensável fiscalização em relação ao adequado exercício de 
suas atribuições, dialogar com seus integrantes, expondo seu ponto de vista sempre que 
entender necessário e/ou expedir recomendações administrativas, firmar TACs e outros atos 
de nossa esfera de atribuições). 
É claro que vão dizer tudo isto é muito "complicado", mas é para ser assim mesmo: estamos 
lidando com recursos públicos e, como dito anteriormente, todas as cautelas, normas e 
princípios que regem a gestão dos recursos públicos, se aplicam à gestão dos recursos do 
FIA. 
O momento é também oportuno para fazer com que o CMDCA interfira no processo de 
elaboração da própria proposta orçamentária do município para 2013 (que vai além da 
gestão dos recursos do FIA), de modo que no orçamento dos diversos órgãos públicos 
corresponsáveis pelo atendimento de crianças, adolescentes e famílias (diga-se, pela 
execução dos programas e serviços correspondentes ao disposto nos arts. 90, 101, 112 e 
129, do ECA), sejam previstos os recursos públicos respectivos (inclusive para 
implementação das ações relativas ao SINASE). 
Voltando à questão central, os projetos apresentados no âmbito do processo de seleção 
deverão ser detalhados, com a elaboração de um "plano de ação", que descreva todas as 
atividades que se pretende desenvolver, às quais deverá corresponder um "plano de 
aplicação", que descreva as despesas necessárias à sua implementação. O custo final 
apurado será o custo de implementação do projeto, e deverá ao limite dos recursos do 
Fundo a ser liberado previamente definido pelo Conselho. Se houver recursos suficientes, 
mais de um projeto poderá ser selecionado, mas é preciso ficar claro que os recursos do 
Fundo não podem ser pura e simplesmente "rateados" entre as entidades (que por força do 
disposto no art. 90, caput, do ECA, "são responsáveis pela manutenção das próprias 
unidades" - não podendo assim receber recursos do Fundo para tanto), em montante 
insuficiente para implementação de projetos idôneos/de qualidade e/ou para sua execução 
continuada. Desnecessário dizer que a escolha da(s) prioridade(s), definição dos critérios 
mínimos e aprovação final do(s) projeto(s) a ser(em) contemplado(s) são de 
responsabilidade do Conselhos de Direitos local, sem prejuízo da colaboração (e eventual 
"provocação"/cobrança) por parte do Ministério Público e Conselho Tutelar. Trata-se, 
efetivamente, de um verdadeiro processo licitatório, que deve ser conduzido com o máximo 
de transparência e a observância dos princípios que regem a administração pública quando 
da seleção do(s) projeto(s). 

02. 11 - Projeto - Licitação 

Pergunta: 

Na última reunião do CMDCA, convidamos uma psicóloga de Jaguariaíva que faz um 
trabalho muito interessante com adolescentes nas escolas e tem uma equipe muito grande 
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com pedagogos, assistentes, professores e várias formas de abordar os adolescentes na 
questão das drogas, evasão escolar etc. Então, pedi a ela que fizesse um projeto e dissesse 
o quanto ficaria para ela fazer este trabalho aqui em Sengés... Ela fez o projeto e aprovamos 
no CMDCA, num primeiro momento, até o final de 2012. Ocorre que, na hora de fazer a 
execução do valor que iria ser pago pelo projeto, a contadoria do Município entrou em 
contato comigo e disse o seguinte: 
Dr., não foi feito licitação. Ainda que o CMDCA esteja financiando o programa, sem que o 
Município contrate diretamente os profissionais, eu teria que, no mínimo, para que pudesse 
empenhar e expedir a nota de empenho, dentre outras coisas, contratar como aquisição de 
serviço e, para tanto, precisaria licitação. Ela disse que conversou com o Gumercindo, que 
foi quem redigiu a Instrução Normativa 36/2009 do TCE e ele disse que o CMDCA não está 
desobrigado de atender aos ditames da LRF, Lei de Licitação e de orçamento. 
Em refletindo, realmente, pensei que talvez pudesse achar uma justificativa em dispensa na 
Lei de Licitação, mas não encontrei. O que acham? Então, quando quero aprovar um projeto 
pelo CMDCA, tenho que fazer licitação? 

Resposta: 

A questão não ficou clara: o problema é o custeio da elaboração do projeto ou de sua 
execução? Se o problema é com a elaboração, e a pessoa que elaborou o projeto possui 
"notória especialização" para os fins previstos nos arts. 25, inciso II e §1º c/c art. 13, da Lei 
nº 8.666/93 (ou seja, se ficar demonstrado que se trata de uma hipótese de "inexigibilidade 
de licitação", tal qual admitido pela própria Lei das Licitações), é até possível a contratação 
sem licitação. Já para execução do projeto, o correto é que esta fique a cargo do próprio 
Poder Público (cf. art. 100, par. único, inciso III, do ECA), o que evidentemente não requer 
licitação. O projeto deverá ser executado pelo órgão da administração que se mostre mais 
adequado. A utilização de entidades não governamentais para execução de projetos em 
matéria de infância (ou seja, a "terceirização" do atendimento) deve ser considerada uma 
exceção. 

02. 12 - FIA - Orçamento - Rubrica própria 

Pergunta: 

Estou querendo exigir, com fundamento na principiologia constitucional de infância e nas 
resoluções e instruções do TCE, que, para além do valor disponível no FIA, haja uma rubrica 
própria em cada pasta. Uma rubrica na Secretaria de Infância, Saúde, Esporte, Cultura etc, 
visando programas nas respectivas áreas dentro da infância e juventude... o que acham? A 
procuradora do Município já sinalizou que não há obrigação legal para isso, que é suficiente 
o dinheiro do Fundo para garantir a prioridade absoluta. 

Resposta: 

A necessidade da demonstração, em cada pasta, do efetivo cumprimento do princípio 
constitucional da prioridade da criança e do adolescente está expressa na Instrução 
Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que prevê justamente a 
identificação, por meio de código específico, "dos projetos e atividades voltados ao 
atendimento do princípio da absoluta prioridade absoluta à criança e ao adolescente" (art. 14 
da citada norma). Não basta, de modo algum, a previsão de recursos no Fundo da Infância. 
Estes servem de mero "complemento" ao total de investimentos que devem ser efetuados 
pelos mais diversos setores da administração pública, no sentido da efetivação dos direitos 
infanto-juvenis relacionados no art. 4º, caput, do ECA e art. 227, caput, da CF. Assim sendo, 
a título de exemplo, cabe ao orçamento da Secretaria Municipal de Saúde (e não ao Fundo 
da Infância) contemplar os recursos necessários ao atendimento (prioritário e especializado) 
de demandas na área da saúde envolvendo crianças e adolescentes (como é o caso da 
prevenção e tratamento - em regime ambulatorial ou mesmo hospitalar de adolescentes 
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usuários de substâncias psicoativas, o fornecimento de medicamentos, próteses, órteses e 
tudo o mais que se fizer necessário ao atendimento/tratamento de saúde de crianças e 
adolescentes). Sugiro que você encaminhe à referida Procuradora uma cópia da referida 
Instrução Normativa (que está disponível na página do CAOPCAE, no tópico relativo ao 
"Orçamento Prioridade Criança"), que tem por objetivo apenas aferir o efetivo cumprimento, 
por parte do município, de seus deveres legais e constitucionais para com suas crianças e 
adolescentes. 

02. 13 - Orçamento - Porcentagem da receita municipal 

Pergunta: 

Que haja uma porcentagem da receita corrente líquida. Nem preciso dizer, será quase 
impossível acordo para tanto. Teria que entrar com a ação, dizendo que tem muito dinheiro 
no Gabinete do Prefeito, na Secretaria de Obras (já que aqui no município se gasta muito 
com maquinário etc), etc. O que acham? 

Resposta: 

Não é uma questão de "percentagem", mas sim de planejamento e definição da política de 
atendimento à criança e ao adolescente que o município irá implementar. De nada adianta 
pura e simplesmente prever (e de maneira absolutamente aleatória) um determinado 
percentual orçamentário mínimo para ações na área da criança e do adolescente e, quando 
da execução orçamentária, não ter qualquer proposta concreta e/ou idônea para sua 
utilização. O que precisamos é seguir a própria "lógica" da Lei nº 8.069/90, com respaldo no 
princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. O art. 4º, par. 
único, alínea "c" do ECA diz, textualmente, que a "garantia de prioridade absoluta" (à qual 
corresponde o dever de agir por parte do Poder Público) compreende a "preferência na 
FORMULAÇÃO e EXECUÇÃO das políticas sociais públicas" e na "destinação privilegiada 
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude" 
(destaquei), sendo que, especificamente no que diz respeito aos programas de atendimento, 
o art. 90, §2º, também do ECA, é bastante claro ao dispor que "os recursos destinados à 
implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas 
dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde 
e Assistência Social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo 
caput e parágrafo único do art. 4º desta Lei". Assim sendo, o que é preciso fazer é "inverter" 
o entendimento distorcido e absolutamente equivocado (além de contra legem) que ainda 
persiste em relação à atuação do Poder Público em matéria de infância e juventude: ao 
invés de ficar esperando as "sobras" da assistência social (ou pior, ficar aguardando a 
disponibilidade de recursos junto ao Fundo da Infância), cabe ao Conselho de Direitos, 
devidamente "provocado" pelo Ministério Público, Conselho Tutelar (e/ou quem mais puder, 
além é claro, por iniciativa dos próprios Conselheiros), DELIBERAR sobre O QUE É 
NECESSÁRIO CRIAR/ADEQUAR/ESPECIALIZAR em termos de "equipamentos públicos" 
para fazer frente às diversas demandas de atendimento na área da criança e do 
adolescente, nos diversos setores da administração corresponsáveis pelo atendimento de 
crianças, adolescentes e famílias. Assim é que, tomando por base a resposta anterior, o 
Conselho deverá deliberar no sentido da necessidade de implementação de uma política 
pública vinculada ao setor de SAÚDE destinada especificamente à prevenção e ao 
atendimento de crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas (o que, por 
sinal, constitui-se num dever imposto ao Poder Público não apenas pela Lei nº 8.069/90, 
mas também pelo art. 227, §3º, inciso VII, da Constituição Federal), que ofereça alternativas 
de atendimento/tratamento em regime ambulatorial e hospitalar, a partir de 
programas/serviços públicos e convênios com entidades não governamentais. A partir daí 
deverá ser efetuado pelos setores de planejamento e finanças do município o levantamento 
dos custos de implementação de tal política (tomando por base a demanda atual e projetada 
- vale lembrar que o planejamento a ser efetuado deve se estender para além de um 
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exercício financeiro - ou mandato), que deverão a seguir ser contemplados no orçamento da 
Secretaria Municipal de Saúde, com a prioridade absoluta preconizada pela Lei e pela 
Constituição Federal. E que não se venha dizer que não há recursos suficientes para tanto, 
a uma porque o setor de saúde dispõe de "receitas vinculadas" (ou seja, aqui sim há 
previsão de um percentual mínimo de investimento em ações e serviços de saúde) e a duas 
porque, se ações na área da criança/adolescente são prioritárias, devendo ser 
contempladas com um "aporte privilegiado de recursos públicos", logicamente podem faltar 
recursos para quaisquer outras ações, MENOS para aquelas destinadas ao atendimento de 
demandas envolvendo crianças e adolescentes. Veja os tópicos apresentados no segundo 
encontro ou a coletânea de jurisprudência sobre os Conselhos de Direitos que você verá a 
decisão do STJ que dispõe sobre a matéria. Como dito por ocasião do encontro, o Conselho 
de Direitos precisa ser o PROTAGONISTA no processo de "estruturação" do município em 
termos de políticas/programas/serviços públicos destinados ao atendimento de 
crianças/adolescentes/famílias, e não aguardar passivamente a "boa vontade" do Poder 
Público para com a área infanto-juvenil. 
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Aula 03 - MP na Rede de Proteção 

03. 1 - Rede de Proteção Básica 

Pergunta: 

No município onde participo dos trabalhos em uma ONG, enfrentamos um grande problema: 
A prefeitura confunde o trabalho sócio-assistencial com os realizados pela Secretaria de 
Educação. Atendemos crianças de 10 à 18 anos carentes e as encaminhadas pelo Conselho 
Tutelar e pela Promotoria Pública, e nos confrontamos sempre com o discurso que o 
município tem obrigação somente com as crianças até os 10 anos. E os outros adolescentes 
não são importantes para o desenvolvimento do município? Somos a única entidade que 
atende crianças nessa faixa de idade registrada no Conselho Municipal de Assistência 
Social e no CMDCA. Atuamos há 20 anos e sempre esbarramos nessa desculpa. 

Resposta: 

Realmente não sei de onde tiraram este entendimento, que afronta não apenas a lei e a 
Constituição Federal, mas a própria lógica mais elementar... O atendimento não apenas 
deve atingir TODAS as "CRIANÇAS" E "ADOLESCENTES", como tal definidos no art. 2º, 
caput, do ECA, mas deve também se estender a NASCITUROS e a JOVENS ADULTOS, 
com mais de 18 (dezoito) anos, que estavam sob a responsabilidade do Poder Público 
(ainda que atendidos por entidades não governamentais - como aqueles acolhidos em 
entidades), até atingirem esta idade. A "política de atendimento" (e os "Planos de 
Atendimento" a ela correspondentes - vide os "tópicos" das aulas e as respostas a outras 
perguntas neste Fórum) deve abranger as mais diversas faixas etárias e modalidades de 
atendimento, devendo o município, se necessário, estabelecer convênios com o estado e 
com a União, bem como com entidades não governamentais, para cumprir suas obrigações 
correspondentes. 
A propósito, além de a "MUNICIPALIZAÇÃO" do atendimento ser a "diretriz primeira" 
estabelecida pela Lei nº 8.069/90 (art. 88, inciso I, deste Diploma), com base na 
Constituição Federal (cf. arts. 227, §7º c/c 204, inciso I, de nossa Carta Magna), um dos 
PRINCÍPIOS que regem a atuação do Poder Público em matéria de infância e juventude é o 
da RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes públicos, o que significa que as 
cobranças quanto ao atendimento de crianças e adolescentes, salvo quando houver 
expressa previsão em contrário PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, podem ser efetuadas 
DIRETAMENTE JUNTO AO MUNICÍPIO que, se for o caso, deverá cobrar junto aos demais 
Entes Públicos (seja na via administrativa, através da celebração de compromissos de 
ajustamento e/ou convênios, seja na via judicial) sua contrapartida e/ou o atendimento 
complementar que se fizer necessário (e é exatamente por isto que o município é um dos 
legitimados a celebrar compromissos de ajustamento e a ingressar com ações civis públicas 
em prol dos interesses infanto-juvenis, conforme previsto nos arts. 210 e 211, do ECA). 
Como foi dito anteriormente, e está expresso nos arts. 208 e 216, do ECA, e também nos 
arts. 28 e 29, da Lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo - SINASE, a omissão do Poder Público quanto ao atendimento de demandas 
na área infanto-juvenil pode não apenas levar ao ajuizamento de ações civis tendo por 
objeto a "obrigação de fazer", mas também ao ajuizamento de "ações de responsabilidade" 
(civil, administrativa e mesmo criminal) contra os AGENTES PÚBLICOS omissos em cumprir 
seus DEVERES para com as crianças e adolescentes (independentemente da faixa etária). 
Falando em SINASE, a Lei nº 12.594/2012 é absolutamente expressa ao estabelecer a 
responsabilidade dos municípios para com o atendimento em meio aberto de adolescentes 
(e mesmo aqueles entre 18 e 21 anos que praticaram atos infracionais enquanto 
adolescentes) autores de ato infracional e suas respectivas famílias. 
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Como fica o argumento do município diante de tal obrigação expressa (como se o contido no 
ECA já não bastasse), cuja omissão no atendimento - também de maneira expressa - 
caracteriza ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA??? 
Realmente não há como admitir semelhante DISPARATE. 
Contra a lei e a Constituição Federal, não há o que argumentar, e se persistir a omissão, 
cabe a RESPONSABILIZAÇÃO dos agentes omissos (e como a Lei nº 12.594/2012 deixa 
claro, isto vale para TODOS AQUELES QUE CONTRIBUEM PARA O DESCUMPRIMENTO 
DA LEI...). 

03. 2 - Diferença entre "programa" e "proposta de atendimento" 

Pergunta: 

Na nossa entidade, temos um Programa de Capacitação de jovens carentes e de 
vulnerabilidade social para o primeiro emprego, estamos disponibilizando agora vagas para 
os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Eles passam primeiro por uma 
turma, para que seja feita uma ambientação e os primeiros contatos com a Lei do menor 
Aprendiz, depois passam a integrar o curso registrado no MTE e assim começam a ir nas 
entrevistas de emprego. Podemos continuar fazendo a inserção deles juntamente com os 
outros jovens? Ou teremos que ter um Programa só para eles. 
Qual o papel do CMDCA perante a Lei 12.594/12 ? 

Resposta: 

Excelente pergunta, pois permite fazer uma necessária distinção entre "programa" e 
"proposta de atendimento". O "programa" não precisa ser específico para adolescentes 
autores de ato infracional (e o ideal é mesmo que não seja, para evitar qualquer "rotulagem" 
e/ou discriminação em relação aos adolescentes atendidos). No entanto, embora o 
"programa" a rigor seja o mesmo, fatalmente será necessário elaborar uma "proposta de 
atendimento" diferenciada para os adolescentes acusados da prática de ato infracional em 
relação aos demais, independentemente de estarem aqueles vinculados a uma determinada 
"medida socioeducativa" (o atendimento "protetivo" a adolescentes acusados da prática de 
atos infracionais deve ocorrer desde o momento da apreensão/notícia do fato, a partir de 
uma "articulação de ações"/"integração operacional" entre a autoridade policial e os 
órgãos/serviços de assistência social e outros corresponsáveis pelo atendimento desta 
demanda - cf. art. 88, inciso V, do ECA). Isto não significa que os adolescentes acusados da 
prática de ato infracional devem ser "segregados" dos demais atendidos pelo programa, 
mas que as abordagens e intervenções realizadas junto àqueles e suas respectivas famílias 
deve ser devidamente planejada a partir das peculiaridades que este tipo de demanda 
possui, sem perder de vista a necessidade de observância dos princípios e normas 
específicas aplicáveis à matéria (valendo destacar o disposto no art. 100, caput e par. único, 
do ECA e art. 35, da Lei n° 12.594/2012) e a necessidade da elaboração de um "Plano 
Individual de Atendimento" para cada adolescente atendido. Essa "proposta de atendimento 
diferenciada" deve ser também devidamente descrita e detalhada no "projeto" relativo ao 
curso, com a apresentação de todas as justificativas técnicas para as abordagens e 
intervenções que se pretende realizar junto ao adolescente e sua família (a participação da 
família do adolescente em seu "processo ressocializador" é absolutamente indispensável - 
como o art. 52, par. único, da Lei n° 12.594/2012 evidencia), sem prejuízo da previsão da 
participação de outros órgãos, programas e serviços públicos integrantes da "rede de 
proteção" à criança e ao adolescente que o município possui (ou ao menos tem o dever de 
instituir, organizar/articular e manter). Afinal, nenhum programa de atendimento ou serviço 
público (destinado ao atendimento de adolescentes acusados da prática de atos infracionais 
ou não) pode atuar de forma "isolada", sendo a "articulação"/"integração operacional" com 
os demais corresponsáveis pelo atendimento de crianças, adolescentes e famílias 
verdadeiramente imprescindível. Assim procedendo, será possível estabelecer uma 
sistemática de atendimento (traduzida em "fluxos" e/ou "protocolos de atendimento") que 
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permita o rápido (e direto - sem necessidade de "judicialização") acionamento dos 
programas/ serviços/ técnicos/ agentes públicos corresponsáveis sempre que houver 
necessidade de alguma abordagem/intervenção complementar (que permita dar uma 
resposta rápida - e eficaz - a eventuais problemas que surgirem ao longo da execução da 
medida - de modo a corresponder às peculiaridades de cada caso, respeitado o nível de 
complexidade de cada um). Em qualquer caso, as abordagens específicas (e 
especializadas) a serem realizadas não deverão "rotular" e/ou expor/identificar os 
adolescentes acusados da prática de ato infracional, seja perante os demais adolescentes 
atendidos pelo programa, seja perante a sociedade. 
Quanto ao CMDCA, seu papel é preponderante, porque cabe a ele as funções deliberativas 
e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no 
inciso II do art. 88, do ECA e art. 5°, §2°, da Lei nº 12.594/2012, além da deliberação e 
aprovação do "Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo" (art. 5°, §3°, da Lei n° 
12.594/2012), registro das entidades e programas de atendimento de adolescentes 
acusados da prática de atos infracionais e suas famílias (arts. 90, §1° e 91, §1°, do ECA e 
art. 10, da Lei n° 12.594/2012), dentre outras. 
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Aula 04 - Orçamento Prioridade & Fundos Especiais 

04. 1 - Instrumentos jurídicos de atuação perante às leis orçamentárias 

Pergunta: 

Qual o instrumento jurídico e como proceder praticamente para que sejam implementadas 
as deliberações dos conselhos de direitos nas leis orçamentárias? 
Caso não haja nenhuma deliberação concreta do conselho de direitos, como proceder para 
que sejam destinados recursos para demandas concretas na área da infância e juventude? 

Resposta: 

Primeiramente, a publicação do ato (a deliberação/ resolução do Conselho de Direitos é um 
ato administrativo que, como tal, tem que observar os respectivos requisitos de validade, 
dentre os quais está o da publicidade), com seu encaminhamento formal (mediante ofício, 
ordem de serviço ou equivalente) ao setor do município/estado responsável pelo 
planejamento e preparo da peça orçamentária, com o posterior acompanhamento de sua 
efetiva inclusão, antes de seu encaminhamento ao Poder Legislativo. Vale lembrar que o 
Conselho de Direitos também é encarregado de efetuar o "controle social" sobre a atuação 
do Poder Público, o que inclui a permanente aferição do efetivo respeito às suas decisões 
(que como já mencionado são SOBERANAS), com a análise da proposta orçamentária em 
tempo hábil a evitar seu envio sem a inclusão da previsão de recursos necessários à 
implementação das políticas (e dos planos, programas e serviços a elas correspondentes) 
por aquele deliberadas. O correto (inclusive em respeito ao regime democrático e à 
sociedade que representa), é que o Prefeito/ Governador encaminhe, com a antecedência 
devida, a proposta orçamentária para análise do Conselho de Direitos (assim como ao 
Conselho de Assistência Social e demais Conselhos setoriais/populares) e aferição da 
inclusão de suas deliberações, para que eventuais correções sejam efetuadas ainda na 
esfera administrativa, sem necessidade de qualquer demanda judicial. 
Caso seja apurado eventual descumprimento das deliberações do Conselho de Direitos, 
este poderá, por iniciativa própria, demandar judicialmente na defesa de sua 
competência/prerrogativa institucional (o Conselho de Direitos tem a chamada "capacidade 
judiciária" para defesa judicial de seus interesses), sem prejuízo do acionamento do 
Ministério Público na tentativa de solucionar o problema pela via administrativa (por meio de 
compromisso de ajustamento de conduta, por exemplo) ou também judicial (por meio de 
ação civil tendo por objeto "obrigação de fazer" - sem prejuízo de "ações de 
responsabilidade" civil e administrativa - cf. arts. 208 e 216, do ECA e disposições correlatas 
contidas na Lei nº 8.429/92 - estas ajuizadas contra os agentes públicos omissos). 
Vale mais uma vez fazer referência à decisão do STJ, que teve como relatora a Min. Eliana 
Calmon, que está nos tópicos dos encontros anteriores e também na coletânea de 
jurisprudência no tópico do encontro relativo ao Conselho de Direitos. 
Para que a "política de atendimento" à criança e ao adolescente seja elaborada e 
implementada - de forma legítima - a participação dos Conselhos de Direitos é 
imprescindível, e não podemos permitir que este órgão deixe de exercer este poder-dever 
elementar (sendo certo que a omissão pode acarretar a responsabilidade civil, administrativa 
e mesmo criminal de seus integrantes). 
De qualquer modo, mesmo sem deliberação do Conselho de Direitos, persiste a obrigação 
de o Poder Público prestar atendimento (prioritário) a demandas na área da criança e do 
adolescente nos mais diversos setores da administração, que para tanto deverão adequar 
suas estruturas e seus respectivos orçamentos (arts. 4º, caput e par. único; 90, §2º e 259, 
par. único, do ECA e art. 227, caput, da Constituição Federal), a partir de informações 
fornecidas pelo Conselho Tutelar (que, inclusive, tem o poder-dever de participar do 
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processo de elaboração do orçamento público justamente nesta perspectiva - cf. art. 136, 
inciso IX, do ECA). A atuação do Conselho Tutelar (como órgão de defesa/promoção dos 
direitos infanto-juvenis), aliás, pode (e deve) ser efetuada não apenas junto ao Conselho de 
Direitos, mas também junto aos Poderes Executivo e Legislativo (justamente por ocasião do 
processo de elaboração e discussão/aprovação das propostas de leis orçamentárias). 
Em outras palavras, o DEVER de EFETIVO RESPEITO ao PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA PRIORIDADE ABSOLUTA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE incumbe ao Poder Público 
de uma forma geral, sendo que a omissão de um determinado agente não pode servir de 
pretexto à omissão de outro, até porque, no que diz respeito ao adequado funcionamento do 
Conselho de Direitos, o Governo exerce um papel primordial, na medida em que metade dos 
componentes do órgão é de representantes do Governo, e cabe à este fornecer as 
condições para que aquele funcione regularmente e cumpra sua referida MISSÃO 
constitucional. 
Evidente que a falta de uma política pública elaborada com a cautela devida, a partir de um 
diagnóstico e de um planejamento de ações criteriosos, efetuados com a antecedência 
devida, por si só já é prejudicial, e ações previstas de forma isolada e pontual, não raro de 
forma açodada e sem uma devida justificativa técnica (ou ao menos sem observância dos 
requisitos técnicos), ou sem contemplar as demandas mais graves/prioritárias existentes, 
jamais substituirá a atuação do Conselho de Direitos que, de uma forma ou de outra, deverá 
ser chamado a intervir, realizando tantas reuniões extraordinárias quantas forem 
necessárias para corrigir sua injustificável omissão. 
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Aula 05 - Conselho Tutelar • Efetivação dos Direitos 

05. 1 - Depoimento de adolescente em delegacia 

Pergunta: 

Sou conselheira tutelar e preciso de uma ajuda no que diz respeito ao depoimento de 
adolescentes em delegacia. Sei que o adolescente em conflito com a lei tem direito a 
presença de um responsável, ou na falta dele, a presença de um conselheiro tutelar no 
momento de seu depoimento. Já procurei em todo o E.C.A. e não consigo encontrar onde 
fala especificamente sobre esse assunto. Estamos com problemas em nosso município 
sobre isso, pois o Conselho Tutelar só é acionado, quando o adolescente já foi ouvido (sem 
a presença de nenhum responsável) e esta liberado. Sabemos que isso não é permitido, 
porem preciso do n° da lei, artigo ou inciso, para nos fundamentarmos para podermos 
informar o Ministério Público de nossa comarca. Agradeço desde já a atenção e aguardo um 
retorno, pois temos um bem comum que é assegurar que os direitos das crianças e 
adolescentes sejam cumpridos na sua totalidade. 

Resposta: 

Sugiro que vocês consultem a página do CAOPCAE/PR na internet, onde no tópico relativo 
ao Conselho Tutelar abordamos esta e outras situações envolvendo a atuação do Conselho 
Tutelar junto a adolescentes acusados da prática de ato infracional. Uma questão preliminar 
diz respeito à efetiva realização de diligências, por parte da polícia, no sentido da 
identificação, localização e acionamento dos pais/responsável pelo adolescente, para que 
sejam estes chamados a comparecer na delegacia não apenas para acompanhar o ato da 
lavratura do boletim de ocorrência/auto de apreensão em flagrante, mas também para que o 
adolescente, quando liberado, seja a eles formalmente "entregue", com a assinatura de 
"compromisso de apresentação ao Ministério Público", para sua oitiva informal (cf. art. 174, 
primeira parte, do ECA). Vale dizer que a "entrega" aos pais/responsável, assim como a 
obtenção do "compromisso" de comparecimento perante o MP é tarefa que incumbe À 
AUTORIDADE POLICIAL (e não ao Conselho Tutelar), inclusive sob pena da prática do 
CRIME do art. 231, do ECA, devendo esta, usando o aparato do qual dispõe a polícia civil, 
realizar as diligências necessárias ao cumprimento de seu DEVER (e não "delegá-las" ao 
Conselho Tutelar). Caso mesmo assim não sejam localizados os pais, deverá ser então 
indagado ao adolescente se deseja chamar alguém (adulto de sua confiança, podendo ser 
parente ou não) para acompanhar a lavratura do boletim de ocorrência/auto de apreensão, e 
somente se não for possível também acionar/localizar tal pessoa é que se poderá cogitar do 
acionamento do Conselho Tutelar (a rigor nada impedindo que, mesmo em tais casos, se o 
adolescente tiver de ser encaminhado a entidade de acolhimento institucional, seja chamado 
o responsável por ela - ou mesmo um "educador social") para tanto. Como se pode ver, o 
acionamento do Conselho Tutelar em tais casos se constitui numa EXCEÇÃO, e não em 
uma regra, sendo certo que, mesmo acionado, o Conselho Tutelar deverá zelar para que os 
pais/responsável compareçam à delegacia para as providências mencionadas, não sendo 
correto que pura e simplesmente "substitua" o papel (insubstituível, por sinal) que cabe aos 
pais/responsável (vide os princípios relacionados no art. 100, par. único, incisos IX e X, do 
ECA) e/ou que sirva unicamente de "táxi" para os adolescentes apreendidos (levando-os às 
suas casas ou à entidade de acolhimento). Necessário, portanto, que vocês procurem a 
autoridade policial e estabeleçam, se necessário, com o apoio do Ministério Público (que 
poderá, inclusive, expedir uma "recomendação administrativa" sobre o tema à autoridade 
judiciária - cf. art. 201, §5°, alínea "c", do ECA), um "fluxo" de atendimento que, na forma da 
lei, preveja a realização de diligências no sentido da localização dos pais/responsável (ou, 
na falta destes, de pessoa de confiança indicada pelo próprio adolescente), para que estes 
acompanhem a lavratura do boletim de ocorrência/auto de apreensão (devendo ficar claro 
que é necessário aguardar o comparecimento destes para formalizar o ato), e para que 
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assinem o "termo de entrega e compromisso de apresentação ao Ministério Público" lavrado 
PELA AUTORIDADE POLICIAL, com a previsão do acionamento do Conselho Tutelar 
APENAS quando, por qualquer razão, não for possível a localização dos 
pais/responsável/pessoa de confiança e não for possível o acionamento do responsável pela 
entidade de acolhimento/educador social que, na falta das pessoas anteriormente indicadas, 
deveria ser também chamado a intervir. Deve ser também estabelecido que, mesmo 
localizados os pais/responsável, o Conselho Tutelar poderá ser acionado num momento 
POSTERIOR (não para o fim de acompanhar a lavratura do flagrante), caso a autoridade 
policial verifique indícios da presença de alguma das hipóteses relacionadas no art. 98, do 
ECA, o que também deverá ser devidamente justificado (valendo observar, em qualquer 
caso, o "princípio da intervenção mínima", relacionado no art. 100, par. único, inciso VII, do 
ECA). 

05. 2 - Conselho Tutelar: Denúncia de atitudes inadequadas 

Pergunta: 

Como podemos denunciar atitudes inadequadas dos conselheiros? 

Resposta: 

Seria interessante, como providência preliminar, analisar o que se entende por "atitude 
inadequada" e qual sua causa determinante. Muitas vezes a falha na atuação, como 
mencionado na pergunta anterior, decorre da falta de conhecimento acerca da melhor forma 
de agir, e a partir do diálogo entre os técnicos que atuam na área e os integrantes do 
Conselho Tutelar é possível corrigir eventuais erros conceituais e definir formas alternativas 
de abordagem e de atendimento, assim como "fluxos" para as diversas situações de 
ameaça/violação de direitos infanto-juvenis que surgirem, e que cabe não apenas ao 
Conselho Tutelar, mas também a outros integrantes do "Sistema de Garantia dos Direitos" (e 
da "rede de proteção" à criança e ao adolescente), atender e RESOLVER. Já foi 
mencionada a importância de o Conselho Tutelar contar com um assessoramento técnico 
permanente justamente na perspectiva de evitar tais erros conceituais e falhas decorrentes 
da falta de conhecimento técnico (que estão presentes também em outras autoridades que 
atuam na área - que também precisam se integrar à "rede" e dialogar com seus demais 
integrantes), e mesmo se não houver um assessoramento imediato (diretamente vinculado 
ao órgão), é fundamental que o Conselho Tutelar possa sempre contar com o apoio de uma 
equipe técnica, INCLUSIVE, para que esta aponte eventuais falhas em sua atuação, numa 
perspectiva eminentemente CONSTRUTIVA. O trabalho em "rede" tem como um dos 
pressupostos elementares essa possibilidade de DIÁLOGO entre seus diversos integrantes, 
assim como a busca do melhor caminho a trilhar no sentido da efetiva solução dos 
problemas que são de responsabilidade de TODOS da forma mais rápida, eficaz e racional 
possível. É claro que, uma vez superada a fase do diálogo, se persistir o abuso/omissão por 
parte de um determinado Conselheiro Tutelar, ou do Conselho Tutelar como um todo, outras 
atitudes deverão ser tomadas, sendo necessário, primeiramente, verificar o que diz a Lei 
Municipal local relativa ao Conselho Tutelar acerca da existência (ou não) de órgãos de 
controle "interno" e/ou "externo" da atuação de membros do Conselho Tutelar. Um órgão de 
"controle interno" passível de ser criado (embora seja viável apenas em municípios que 
possuem mais de um Conselho Tutelar) é uma "corregedoria", que seria composta por 
integrantes dos próprios Conselhos Tutelares (a exemplo do que ocorre, por exemplo, no 
âmbito do Ministério Público e do Poder Judiciário). Já o "controle externo" poderia se dar 
por intermédio de uma "ouvidoria" ou de "colegiado" de composição mista entre integrantes 
do CMDCA, do próprio Conselho Tutelar e outras organizações locais (mais uma vez, 
traçando um paralelo com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, podemos citar os 
Conselhos Nacionais do Ministério Público e de Justiça). O mais comum, no entanto, é 
deixar esse "controle externo" a cargo do CMDCA, conferindo a este uma atribuição 
indevida que acaba prejudicando o desempenho de seu verdadeiro papel dentro do 
"Sistema de Garantia de Direitos", que é a formulação de políticas públicas em prol da 
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população infanto-juvenil local. Caso a Lei Municipal local assim o faça, deve criar 
mecanismos destinados a impedir que o "controle externo" sobre a atuação dos membros 
do Conselho Tutelar cause qualquer prejuízo ao desempenho das demais 
atribuições/competências do CMDCA definidas pela Lei Federal e, acima de tudo, pela 
Constituição Federal (vide o material a estas referente, publicado no tópico relativo ao 
encontro destinado a discutir o papel dos Conselhos de Direitos e ao próprio tópico dedicado 
ao Conselho de Direitos publicado na página do CAOPCAE/PR na internet). Em qualquer 
caso, desnecessário dizer, deve ser assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa 
ao(s) Conselheiro(a) acusado(s) de faltas funcionais, assim como deve ser também 
contatado o Ministério Público, diante da eventual prática de ato de improbidade 
administrativa ou crime funcional. Vale também destacar que, caso a Lei Municipal local não 
estabeleça qualquer forma de "controle interno" ou "controle externo", e nem estabeleça, de 
maneira expressa, sanções administrativas aos Conselheiros Tutelares, restará apenas a 
possibilidade destituição da função, em caso de falta grave que importe na prática de ato de 
improbidade administrativa/crime funcional, cabendo ao Ministério Público, agindo de ofício 
ou provocado por qualquer do povo (vide art. 220, do ECA), a propositura da competente 
demanda judicial (para o que, logicamente, deverá ter provas suficientes). O importante, em 
qualquer caso, é que o Conselho Tutelar - como um todo - passe a funcionar de forma 
adequada, prestando um atendimento de qualidade - e RESOLUTIVO - à população local. 

05. 3 - Conselho Tutelar: Melhoria da imagem 

Pergunta: 

Como o Conselho Tutelar pode desmitificar sua atuação, a qual é sempre mal vista por 
muitos pais, crianças e adolescentes? É que os mesmos não veem como proteção a 
atuação do Conselho Tutelar. 

Resposta: 

Uma boa forma de "desmistificar" o papel do Conselho Tutelar é estabelecer uma "parceria" 
com as Secretarias de Educação e com as escolas, de modo a esclarecer a todos (incluindo 
os alunos seus pais e professores) acerca das atribuições do Conselho Tutelar na "defesa e 
promoção de direitos" infanto-juvenis. Seria possível, a partir desta parceria, elaborar 
cartilhas e manuais de orientação, no espírito do preconizado pelo art. 32, §5°, da Lei n° 
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), segundo o qual: "O currículo do 
ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças 
e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material 
didático adequado". Seria também uma oportunidade de definir "fluxos" de atendimento 
entre as escolas e o Conselho Tutelar, que serviriam para evitar o acionamento indevido 
deste, diante de problemas que a rigor deveriam ser resolvidos - pedagogicamente - no 
âmbito das próprias escolas (ou, ao menos, no âmbito do Sistema de Ensino), ou a partir do 
acionamento de outros "equipamentos" da "rede de proteção" DIRETAMENTE pelas 
próprias escolas (sem a necessidade de "triangulação" via Conselho Tutelar - vide o 
"princípio da intervenção mínima", relacionado no art. 100, par. único, inciso VII, do ECA). A 
partir de uma articulação/integração operacional entre o Conselho Tutelar e as 
escolas/Sistema de Ensino, seria possível, enfim, otimizar e qualificar a intervenção do 
Conselho Tutelar na área da educação, de modo a "focar" na prevenção e nas questões 
coletivas, trazendo benefícios a todos, em especial às crianças, adolescentes e famílias 
atendidas. 
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Aula 06 - SINASE • Política Socioeducativa 

06. 1 - Intervenção socioeducativa: perspectiva não punitiva 

Pergunta: 

Gostaria de trazer à discussão uma perspectiva do tema abordado na abertura que acredito 
possa colaborar para a reflexão, talvez de forma mais aprofundada nos dias dedicados às 
medidas socioeducativas. Quando fazia minhas reflexões acerca de pena e punição na 
sociedade contemporânea, deparei-me como um ramo do conhecimento "desconhecido" da 
nossa herança dogmática penal, que é a sociologia de punição, e que assume que a 
punição é uma instituição social, existente em todos os grupos sociais, como resposta ao 
desvio, e sua função, seus mecanismos de previsão e formas de aplicação e execução 
demonstram o grau de evolução de cada sociedade. Não devemos ter receio de usar o 
termo "punição", tampouco restringir apenas na sua perspectiva reduzida de "retribuição", 
mas ter consciência de sua concepção ampla de resposta ao desvio. Negar a existência da 
punição, mesmo dentro da perspectiva juvenil, é deslegitimar o sistema socioeducativo e 
contribuir para a falsa ideia de "impunidade", que tanto contribui para o descrédito do 
Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento adequado para a tratativa da 
conduta ilícita do adolescente. Portanto, as medidas socioeducativas são, sim, respostas à 
conduta desviante do adolescente, com definição, função e limites previstos em lei e, 
portanto, no sistema punitivo próprio da infância e juventude. Mas, como já exposto, 
podemos aprofundar essa discussão no momento oportuno. 

Resposta: 

Entendo seu ponto de vista, e assim como você tenho procurado derrubar o "mito da 
impunidade" que permeia a matéria. Ocorre que na minha opinião é possível obter esse 
mesmo resultado sem a necessidade de falar em "punição" e/ou (extrapolando sua 
ponderação) invocar o "Direito Penal Juvenil" para tentar "convencer" os operadores e o 
público em geral que estamos diante de um sistema "punitivo". Eu, particularmente, dou 
muito valor à terminologia, não apenas por uma questão "eufemística", mas também por 
razões de ordem técnica. Estamos diante de um novo ramo do Direito, que é 
destacadamente "extrapenal" (e nem poderia ser diferente, sob pena de afronta ao disposto 
no art. 228, da CF), e as diferenças terminológicas estabelecidas em relação ao Direito (e à 
doutrina) Penal visam justamente estabelecer um necessário "diferencial" em relação a este, 
de modo a deixar claro que a perspectiva da intervenção estatal em relação ao adolescente 
autor de ato infracional não é sua "punição", mas sim a descoberta e "neutralização" das 
causas da conduta infracional, a partir de intervenções múltiplas que podem, perfeitamente 
(e preferencialmente), se limitar a medidas de cunho "protetivo" (embora, tecnicamente 
falando, sejam consideradas medidas socioeducativas - que eu chamo de "socioeducativas 
impróprias" - consoante previsto no art. 112, inciso VII, do ECA). Quando eu trato da 
matéria, procuro enfatizar que a proposta do Estatuto (e agora, também da "Lei do 
SINASE"), não é a pura e simples "punição" do adolescente, mas sim sua 
"responsabilização", sendo esta sinônimo da "resposta" estatal à conduta infracional (e o faz 
de forma muito mais "fechada"/integral que o Direito Penal em relação a imputáveis - até 
porque toda ação socioeducativa é "pública incondicionada"), que na forma da lei deve ser 
rápida e "precisa" (na citada perspectiva de apurar e neutralizar as causas determinantes da 
conduta infracional). Como disse por ocasião do primeiro encontro, em matéria de infância e 
juventude, não é a "intensidade" da "resposta" estatal que importa, mas sim, justamente, sua 
rapidez e precisão. É possível dizer que a "resposta" estatal à prática do ato infracional pode 
ter carga "retributiva" (melhor seria dizer "sancionatória") sem ser "punitiva", pois a aplicação 
das medidas socioeducativas é uma "consequência" da conduta ilícita do adolescente (daí o 
caráter "retributivo/sancionatório"), porém seus objetivos vão muito além de sua "punição", 
até porque, na forma da lei, devem estar necessariamente comprometidos com sua 
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"proteção integral" (cf. arts. 1º, 6º e 100, par. único, inciso II c/c 113, do ECA). Quando 
falamos em "punição", acabamos, ainda que involuntariamente, nos remetendo à "filosofia" e 
"lógica" próprias do Direito Penal, e isto pode conduzir a conclusões e soluções 
completamente equivocadas sob o ponto de vista técnico-jurídico. Com o devido respeito, é 
uma falácia afirmar que a "resposta" estatal, para ser eficaz, tem que ser aplicada numa 
perspectiva necessariamente "punitiva" e/ou mesmo ser como tal "rotulada". Muito pelo 
contrário. O nosso Sistema Penal absolutamente falido e ineficiente está aí para demonstrar, 
sem a menor sombra de dúvida, que o caminho a trilhar é diametralmente inverso (e é por 
estas e outras que eu defendo, ao invés da redução da maioridade penal, a adoção da 
sistemática prevista pelo ECA - e agora pela "Lei do SINASE" também em relação a adultos 
imputáveis...). É por isto, também, que eu evito falar em "punição" e sou radicalmente contra 
à doutrina do "Direito Penal Juvenil", que parte de premissas equivocadas e acaba fazendo 
com que a Justiça da Infância e da Juventude funcione como uma espécie de "Justiça Penal 
de Menores" (e não raro se limite a este papel), quando na verdade deveria atuar segundo 
as regras e princípios próprios de Direito da Criança e do Adolescente, numa perspectiva 
muito mais abrangente e condizente com seu "papel" dentro do "Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente". Sei que não é sua intenção atuar numa perspectiva 
meramente "retributivo-punitiva", e que ao defender o uso do termo "punição" você quer 
mesmo evitar que transpareça a ideia de "impunidade", mas se dermos margem ao uso de 
tal terminologia, nunca conseguiremos romper com os paradigmas do "modelo" anterior e 
com a mentalidade e prática "menoristas" que ainda imperam, daí porque temos que nos 
ater aos termos técnicos e à filosofia que norteia o Direito da Criança e do Adolescente. De 
qualquer modo, mais do que a terminologia empregada, o que importa mesmo a ação 
concreta do "Sistema de Justiça da Infância e da Juventude" no sentido de dar ao 
adolescente a "resposta" estatal devida, com a celeridade devida e com a eficácia devida. E 
isto, sem dúvida, reclama uma intervenção do "Sistema de Justiça da Infância e da 
Juventude" que vá além do atendimento dos adolescentes que, pontualmente, se envolvem 
com a prática de atos infracionais (e/ou à "aplicação de medidas" e a singelos 
"encaminhamentos" a programas que não estão adequadamente estruturados), mas sim 
busque, junto ao Poder Público, a implementação de uma verdadeira política 
socioeducativa, que contemple propostas específicas (e diferenciadas) de atendimento, com 
a oferta de alternativas de abordagem e de atendimento/tratamento aos adolescentes e suas 
respectivas famílias, com a intervenção de profissionais qualificados, a partir de programas 
e serviços idôneos, que integrem a "rede de proteção à criança e ao adolescente" que todo 
município tem o dever de instituir e manter. O caminho, enfim, não é a aplicação da lei numa 
perspectiva "punitiva", mas sim eminentemente "protetiva", na busca da plena efetivação 
dos direitos infanto-juvenis há tanto prometidos... E o Ministério Público, embora não possa 
agir "só", sem dúvida tem um papel preponderante na consecução desse ambicioso (porém 
imprescindível) objetivo. Seguimos no debate, e teremos encontros específicos onde 
questões como esta serão analisadas. 
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Aula 07 - Violência contra Crianças e Adolescentes 

07. 1 - Abordagem policial 

Pergunta: 

Até que ponto a abordagem policial pode ser feita a menores de idade, sem configurar 
abuso ou violência? 

Resposta: 

Tudo depende da FORMA como a abordagem é realizada e sua MOTIVAÇÃO (e isto se 
aplica não apenas em relação a crianças/adolescentes, mas aos CIDADÃOS EM GERAL). A 
rigor, as "abordagens", especialmente quando houver "revista pessoal", somente pode 
ocorrer quando houver "fundada suspeita" de que as pessoas abordadas 
(independentemente da idade) estiverem na posse de armas, drogas ou produto de 
infrações penais, não podendo ser realizadas de forma generalizada/indiscriminada e sem a 
devida justificativa, diante das circunstâncias, inclusive sob pena de abuso de autoridade 
(vide, na página do CAOPCAE na internet, item "Doutrina", sub-item "Educação", um artigo 
de minha autoria que fala da revista pessoal em escolas). Mesmo quando efetuada em 
adultos, a abordagem/revista pessoal tem que ser efetuada com o máximo de respeito 
possível, evitando o uso da força, quando não houver necessidade para tanto. Em se 
tratando de criança/adolescente, a abordagem tem que ser efetuada com uma cautela ainda 
maior, a teor do disposto nos arts. 5°, 17 e 18, do ECA, sendo que, se a criança/adolescente 
quiser, pode solicitar a realização de eventual revista na presença de seus pais/responsável 
e em local reservado (a separação de crianças/adolescentes de adultos, quando da revista, 
é mesmo salutar, independentemente de solicitação, servindo para evitar sua exposição 
indevida perante os demais - inclusive no caso de ser encontrado algum objeto ilícito em sua 
posse). Desnecessário dizer que, em se tratando de crianças/adolescentes do sexo 
feminino, a revista pessoal deverá ser efetuada por policiais do sexo feminino e que o 
correto é a prévia "capacitação" dos agentes policiais para realizarem semelhantes 
abordagens e diligência (e vale repetir, não apenas junto a criança/adolescentes, mas 
também junto a qualquer cidadão, que tem o direito de ser respeitado e colocado a salvo do 
constrangimento indevido e da "truculência" que, muitas vezes, se faz presente em tais 
abordagens, especialmente quando falta o devido preparo para o agente policial 
responsável...). Uma coisa entendo importante também destacar: nada impede que 
membros do Conselho Tutelar acompanhem "operações" e diligências policiais, porém não 
incumbe àqueles a realização de revista pessoal em crianças/adolescentes, tarefa que, 
quando necessária (e justificada) deverá ser realizada pelos agentes policiais. A função dos 
membros do Conselho Tutelar, em tais casos, será restrita ao atendimento de casos que se 
enquadrem nas hipóteses dos arts. 98 e 105, do ECA (cf. art. 136, inciso I, do mesmo 
Diploma) e mesmo orientar e coibir eventuais abusos praticados pelos policiais. 

07. 2 - Violência contra criança. Indagação. 

Pergunta: 

Considerando a redação do art. 245 do ECA, o enfermeiro ou o atendente de casa de saúde 
que deixa de observar a regra do art. 13 do ECA, também pode ser alvo da punição referida 
no primeiro dispositivo? 
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Resposta: 

Em razão do "princípio da legalidade" (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), as 
normas que estabelecem sanções administrativas, a exemplo das sanções penais, devem 
ser interpretadas de forma restritiva, ou seja, as sanções previstas somente serão aplicáveis 
aos agentes expressamente referidos na norma. Assim sendo, somente os agentes 
expressamente referidos no art. 245 poderão sofrer a sanção administrativa respectiva, o 
que pode, em tese, incluir até o enfermeiro ou atendente de casa de saúde, desde que seja 
o "responsável pelo estabelecimento" (tendo sido para tanto oficialmente nomeado ou 
estando, de fato, no exercício desta função). Isto não quer dizer que se um enfermeiro ou 
atendente de casa de saúde que, mesmo não sendo o "responsável" pelo estabelecimento, 
se omite em comunicar casos em que tenham suspeita ou confirmação de "maus tratos" 
(este sim interpretado no sentido mais amplo, incluindo o abuso sexual) contra crianças e 
adolescentes, não possa ser responsabilizado por sua omissão. Os arts. 4º, caput, 18 e 70 
do ECA deixam bem claro que TODOS têm o DEVER de colocar crianças e adolescentes a 
salvo de qualquer violação (ainda que potencial) a seus direitos fundamentais, e o art. 5º, do 
ECA também evidencia que qualquer ação ou omissão lesiva aos interesses infanto-juvenis 
pode ser punida. A punição pode se dar na esfera administrativa (os órgãos públicos devem, 
por meio de "fluxos"/"protocolos" de atendimento e/ou "ordens de serviço", criar mecanismos 
de "notificação obrigatória" de tais casos que, se não forem cumpridos, podem resultar em 
punições diversas, estabelecidas no estatuto do servidor público ou outra norma), cível 
(eventual dano, inclusive de ordem moral, à criança/adolescente vítima, decorrente da 
omissão da notificação pode ser objeto de indenização, tanto pelo ente público quanto pelo 
agente omisso) e mesmo criminal (a rigor, se o enfermeiro/atendente tem conhecimento do 
fato, e se omite em comunicar, permitindo que a violência/abuso perdure, pode até mesmo 
ser considerado co-autor ou partícipe do crime respectivo, pois se tem o DEVER LEGAL de 
impedir sua ocorrência, e não o faz, sua omissão torna-se penalmente relevante...). De 
qualquer modo, cabe aos entes públicos (e mesmo escolas e estabelecimentos de saúde 
particulares), orientarem a TODAS as pessoas que lá trabalham, independentemente de sua 
função, para estarem atentos aos sinais (ou "sintomas") de violência (física, psicológica ou 
sexual) contra crianças e adolescentes, criando mecanismos (como as "fichas de notificação 
obrigatória") para facilitar a denúncia, diante da mera SUSPEITA, de modo que o caso seja 
rapidamente investigado e, se a violência/abuso estiver efetivamente ocorrendo, sejam 
imediatamente tomadas as providências necessárias à proteção às vítimas e à 
responsabilização (civil, administrativa e criminal) dos agentes. 
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Aula 08 - SUAS e a Garantia de Direitos 

08. 1 - Prefeito não respeita as normas 

Pergunta: 

O que fazer quando o Gestor Público não respeita a Legislação em relação ao CRAS, 
CREAS e Conselhos? 

Resposta: 

O Prefeito não é o "dono" do município, e deve administrá-lo segundo as normas e 
princípios que regem a administração pública, com fundamento, acima de tudo, nos arts. 1º, 
4º e 37, da Constituição Federal, dentre os quais se incluem os princípios da SOBERANIA 
POPULAR (o que inclui a DEMOCRACIA PARTICIPATIVA) e da LEGALIDADE, inclusive sob 
pena da prática de ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos moldes do previsto no 
art. 11, da Lei nº 8.429/1992, estando sujeito às sanções previstas no art. 12, desta norma, 
dentre outras de ordem administrativa, civil e mesmo criminal. É de se considerar, ademais, 
que na forma do art. 204, da Constituição Federal, assim como nos arts. 5º, 12-A, §4º e 16 
(dentre outros), da Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social, a competência 
deliberativa quanto à política de assistência social não é do Prefeito (agindo de forma 
isolada), mas sim do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, justamente na 
perspectiva de evitar que a omissão daquele (assim como a falta de respeito e consideração 
que, com esta conduta, demonstra possuir em relação à população local), impeça a 
implementação dos equipamentos que a integram. Cabe à população, com o apoio das 
autoridades locais competentes para defesa dos direitos do cidadão, como o Ministério 
Público, o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública, se mobilizar (como preconiza o art. 88, 
inciso VII, do ECA), e cobrar o CMDCA local a deliberação quanto à implementação de tais 
equipamentos, sendo que, tal qual ocorre em relação à deliberações tomadas pelos 
Conselhos de Direitos, as deliberações dos Conselhos de Assistência Social VINCULAM O 
GESTOR/ADMINISTRADOR, devendo ter o indispensável reflexo no orçamento público 
(sendo certo que, em se tratando de deliberações afetas à área da criança e do 
adolescente, as deliberações do CMAS devem ser tomadas em conjunto com o CMDCA e 
estão amparadas pelo PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRIORIDADE ABSOLUTA À 
CRIANÇA E ADOLESCENTE - art. 227, caput, da CF e arr. 4º, caput e par. único, do ECA). 
Em outras palavras, o gestor público não pode pura e simplesmente "ignorar" as normas e 
princípios que regem a administração pública, assim como aqueles aplicáveis às áreas da 
assistência social e da criança e do adolescente, assim como não pode deixar de cumprir as 
deliberações dos Conselhos de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, numa 
atitude que, além de ilícita, arbitrária e antidemocrática (e verdadeiramente despótica, 
absolutamente incompatível com o que se espera de um administrador público), demonstra 
uma irresponsabilidade a toda prova, pois acarreta prejuízos incomensuráveis a toda 
população. É por estas e outras que semelhante conduta não pode ficar impune, devendo tal 
gestor, caso não se submeta ao regime democrático atual e às normas e princípios que 
regem a formulação e controle sobre a execução das políticas de assistência social e 
destinada à criança e ao adolescente, ser PESSOALMENTE RESPONSABILIZADO 
administrativa, civil e criminalmente (como os arts. 5º, 208 e 216, do ECA, arts. 28 e 29, da 
Lei nº 12.594/2012 e arts 1º, incisos III, IV e XIV e 4º, inciso VII, do Dec. Lei nº 201/1967 - 
que estabelece os crimes de responsabilidade dos prefeitos). Além de CADEIA, semelhante 
DÉSPOTA IRRESPONSÁVEL deve ser obrigado a INDENIZAR OS PREJUÍZOS suportados 
pela população (a partir de ações de indenização, inclusive, por DANOS MORAIS 
decorrentes de sua omissão em cumprir seus DEVERES para com a administração) e sofrer 
IMPEACHMENT, tornando-se INELEGÍVEL, inclusive, para servir de EXEMPLO a todos os 
demais gestores. 
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Aula 09 - Saúde Mental • Vida e Saúde 

09. 1 - Serviço Público 

Pergunta: 

Uma mãe desesperada disse que o seu filho usa drogas, subtraiu da sua casa diversos 
objetos e está sob ameaça de traficantes. Qual serviço público pode ser acionado? O que 
pode ser feito quando o usuário se recusa a se submeter aos procedimentos de diagnóstico 
e tratamento? 

Resposta: 

A questão da drogadição é, eminentemente, um problema de saúde pública e, portanto, 
cabe ao setor de saúde do município a implementação de uma política pública que 
contemple desde a prevenção à oferta de alternativas de atendimento/tratamento que sejam 
adequadas às necessidades específicas de cada usuário/paciente, observadas as 
peculiaridades de cada caso, tudo com a indispensável orientação e busca da participação 
da família. Vale observar que a obrigatoriedade da implementação de tal política pública é 
expressamente contemplada não apenas pelo ECA, mas também pelo art. 227, §3º, inciso 
VII, da Constituição Federal, sendo que, na forma da lei, o "não oferecimento ou a oferta 
irregular" de ações e serviços de saúde, gera a responsabilidade civil e administrativa do 
gestor/administrador público (arts. 5º, 208, inciso VI e 216, do ECA), sem prejuízo da 
propositura de ações de obrigação de fazer para compelir o município a prestar tal 
atendimento individualizado e especializado aos adolescentes que necessitem. Vale dizer 
que o Poder Público tem o DEVER de prestar o atendimento/tratamento 
INDEPENDENTEMENTE DO "CONSENTIMENTO" DO ADOLESCENTE (até porque sua 
chamada "capacidade volitiva" está em regra comprometida pela própria dependência 
química - sendo certo que tal entendimento é válido mesmo em relação a adultos, valendo 
destacar que uma das causas legais de interdição é justamente a dependência química), 
inclusive nos casos de INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA (sendo certo que na forma da Lei nº 
10.216/2001 a internação psiquiátrica voluntária e involuntária INDEPENDE DE ORDEM 
JUDICIAL), desde que, é claro, haja recomendação médica expressa neste sentido 
(importante também não perder de vista o caráter excepcional e eminentemente transitório 
desta medida, que deve ser substituída pelo atendimento/tratamento em regime 
ambulatorial, assim que possível). Para que as intervenções terapêuticas tenham êxito, é 
fundamental a qualificação dos programas/serviços e dos profissionais que neles atuam, 
com a adequação/criação de "equipamentos" e eventual celebração de convênios com 
entidades públicas e privadas (inclusive em outros municípios, se necessário, para o 
atendimento de casos mais complexos), além de um diagnóstico pormenorizado de cada 
caso, com a elaboração de um "plano individual de atendimento", observados os princípios 
relacionados no art. 100, caput e par. único, do ECA. Paralelamente, no caso relatado, as 
ameaças devem ser levadas ao conhecimento da autoridade policial e deve ser estudada a 
possibilidade de inserção do adolescente no Programa de Proteção à Criança e ao 
Adolescente Ameaçado de Morte - PPCAAM, sendo certo que a repressão policial ao tráfico 
é também fundamental. 

09. 2 - Tratamento para drogadição 

Pergunta: 

Percebo na minha Comarca que a maioria dos adolescentes, envolvidos ou não com a 
prática de ato infracional, não são mais usuários de crack ou de drogas mais pesadas (como 
até algum tempo atrás), mas sim, alegam ser usuários "apenas de maconha". Porém, como 
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alguns deles estão apresentando comportamento rebelde ou estão ameaçados por 
traficantes (quando utilizados para o tráfico, ou seja, já estão em conflito com a lei), 
enfrentamos diariamente os pais desejando a internação, mas a própria equipe do CAPS se 
nega à internação, por ser o adolescente usuário "apenas de maconha". Como agir nesses 
casos? E mais: quando se trata de adolescente ameaçado de morte, o PPCAM exige que o 
adolescente usuário de drogas seja encaminhado, inicialmente, a tratamento, o que dificulta 
também o encaminhamento, em razão de risco à sua vida... 

Resposta: 

O que determina a "internação terapêutica" (ou a "internação psiquiátrica 
voluntária/involuntária", nos moldes do disposto na Lei nº 10.216/2001), não é a vontade do 
paciente, mas sim a recomendação médica respectiva, que indique ser esta a melhor forma 
de tratamento. Se não houver expressa recomendação para "internação terapêutica", esta 
não poderá ocorrer (valendo mais uma vez citar seu caráter extremo/excepcional e o 
"princípio da intervenção mínima" previsto no art. 100, par. único, inciso VII do ECA - e, em 
se tratando de adolescente envolvido com a prática de ato infracional, também no art. 35, 
inciso VII, da Lei nº 12.594/2012). Cabe ao Poder Público assegurar a integridade física (e a 
própria vida) do adolescente a partir de outras abordagens/intervenções, que ofereçam 
alternativas até mesmo ao PPCAAM, mais uma vez observados os princípios relacionados 
no art. 100, par. único, do ECA e do debate do caso de forma interdisciplinar/intersetorial. Se 
necessário, o Ministério Público poderá demandar junto ao Poder Público (inclusive 
judicialmente) a tomada das providências destinadas à efetivação dos direitos à vida e à 
saúde de crianças e adolescentes (inclusive os usuários de substâncias psicoativas - 
independentemente de seu grau de comprometimento - e autores de ato infracional), não 
por acaso relacionados em primeiro lugar tanto pelo ECA quanto pela CF. O atendimento, 
em qualquer caso, em situações extremas (incluindo casos de adolescentes ameaçados de 
morte inseridos no PPCAAM), e quando houver necessidade, pode ser realizado fora do 
domicílio, sem prejuízo do atendimento à sua família. 

09. 3 - Responsabilidades do poder público 

Pergunta: 

Quais são as responsabilidades do poder público com relação à população que perambula 
pelas ruas sob efeito de drogas (especialmente o "crack")? São possíveis intervenções não 
higienistas e não autoritárias? 

Resposta: 

Como mencionado em resposta anterior, o Poder Público tem o DEVER de proporcionar, de 
forma ESPONTÂNEA e PRIORITÁRIA, a EFETIVAÇÃO do direito à saúde de crianças e 
adolescentes, o que compreende o tratamento de usuários de "crack" que perambulam 
pelas ruas. Cabe aos profissionais de saúde, em cooperação com profissionais de outras 
áreas, participar da elaboração de uma POLÍTICA PÚBLICA ESPECÍFICA para prevenção e 
atendimento desta demanda, que contemple ALTERNATIVAS de tratamento que não se 
limitem às mencionadas "intervenções higienistas e autoritárias". Haverá casos, no entanto, 
em que a intervenção deverá ocorrer SEM O "CONSENTIMENTO" DO PACIENTE que, 
inclusive em razão de seu comprometimento com o uso/abuso de substância psicoativas 
(e/ou também em razão da idade, como é o caso de crianças/adolescentes), sequer tem 
CAPACIDADE para "consentir" validamente (sendo certo que, na forma da Lei Civil, uma 
das hipóteses em que é possível decretar a INTERDIÇÃO de ADULTOS é, justamente, EM 
RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA). Evidente que, em qualquer caso, a descoberta da 
melhor forma de atendimento/tratamento depende de um DIGNÓSTICO CRITERIOSO da 
situação de casa usuário e, sempre que possível, deverá (inclusive por princípio 
expressamente previsto no art. 100, par. único, incisos XI e XII, do ECA) contar com a 
participação deste e sua família. 
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09. 4 - Autorização Judicial 

Pergunta: 

Como agir quando o Hospital e a Comunidade Terapêutica exigem autorização judicial, 
mesmo havendo laudo médico para internação? 

Resposta: 

Este não é o caso, logicamente, das internações psiquiátricas voluntárias e involuntárias, 
nos moldes do previsto no art. 6º, par. único, incisos I e II, da Lei nº 10.216/2001, que de 
maneira expressa DISPENSAM semelhante intervenção quando houver recomendação 
médica expressa, ainda que o paciente seja criança ou adolescente. Vale destacar, a 
propósito, que na forma da lei e da Constituição Federal, o Poder Público tem o DEVER de 
proporcionar a efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes de forma 
ESPONTÂNEA e PRIORITÁRIA, a partir de uma POLÍTICA PÚBLICA que ofereça 
ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO/TRATAMENTO que devem incluir a "internação 
terapêutica" para casos graves de drogadição (desde que haja, é claro, recomendação 
médica para tanto), nos moldes do previsto no art. 101, incisos V e VI, do ECA e art. 227, 
§3º, inciso VII, da Constituição Federal (sem falar nas normas específicas relativas à saúde). 
Caso haja o descumprimento desse DEVER legal/constitucional, os gestores públicos 
responsáveis (e nunca é demais lembrar que a "responsabilidade primária" pela efetivação 
dos direitos infanto-juvenis É DO PODER PÚBLICO, nos moldes do previsto no art. 100, par. 
único, inciso III, do ECA), com o "não oferecimento" ou a "oferta irregular" de serviços de 
saúde (incluindo os relativos ao tratamento para drogadição), os mesmos poderão ser 
processados por sua omissão, nos moldes do previsto nos arts. 5º, 208, inciso VII e 216, do 
ECA, sendo passíveis de enquadramento, inclusive, na Lei nº 8.429/1992 (a chamada Lei de 
Improbidade Administrativa). Vale lembrar que tal responsabilidade é PESSOAL, e pode 
incluir a INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS tanto no plano individual (em proveito da 
criança/adolescente/família prejudicados pela negativa do atendimento ou pelo atendimento 
indevido) quanto COLETIVO. É claro que como o que interessa não é "processar" o gestor, 
mas sim RESOLVER O PROBLEMA conceitual/estrutural, devem ser, primeiro, buscados 
meios de solução do problema na esfera extrajudicial, podendo o Ministério Público usar das 
prerrogativas contidas nos arts. 201, §5º e 211, do ECA, sem prejuízo da "provocação" do 
CMDCA e do Poder Público na perspectiva de celebrar convênios com outras entidades 
(que sejam, inclusive, mais adequadas - e qualificadas - para prestar semelhante 
atendimento - que como dito em outras ocasiões, não pode ser efetuado de maneira 
meramente "formal", mas sim RESOLUTIVA). Vale observar que na página do CAOPCAE na 
internet temos modelos de recomendação administrativa a hospitais/gestores e outras peças 
processuais/extraprocessuais que podem ser utilizadas para solução do problema. 

09. 5 - Tamanho do Município 

Pergunta: 

Dentro da atenção psicossocial, a partir de que porte uma cidade pode ter este serviço de 
atenção NA rua? 

Resposta: 

Desde que haja demanda, e que as abordagens "convencionais" dentro dos equipamentos 
públicos (como é o caso dos CAPs) não se mostre suficiente para atender os usuários 
(especialmente enquanto crianças/adolescentes), o município tem que desenvolver formas 
alternativas de abordagem, o que logicamente inclui o atendimento "NA rua". Como já foi 
mencionado em outras ocasiões, não basta a "oferta" do atendimento de maneira 
meramente "formal", mas sim é necessário um atendimento INDIVIDUALIZADO (e 
QUALIFICADO), realizado numa perspectiva eminentemente RESOLUTIVA, que considere 
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o nível de complexidade de cada caso (e, para tanto, tenha como "ponto de partida" um 
"diagnóstico" completo do problema, que aponte suas "causas determinantes" e as 
alternativas para sua efetiva solução) e desenvolva, a partir de estudos realizados de forma 
interdisciplinar - e que contemple a participação do adolescente e seus pais/responsável 
(conforme previsto no art. 100, par. único, do ECA) uma "estratégia" de abordagem e de 
atendimento/tratamento (também interdisciplinar/intersetorial), que comece pela 
conscientização do adolescente acerca do problema que ele possui e da necessidade de 
solucioná-lo. Evidente que este é um "processo" (e não estou me referindo, logicamente, a 
um "processo judicial") que será mais ou menos demorado (e difícil) a depender das 
peculiaridades de cada caso, e demandará abordagens múltiplas, de maior ou menor 
"intensidade", também de acordo com a "peculiar condição" - e "grau" de comprometimento 
com o uso/abuso de substâncias psicoativas de cada um. Como já dito anteriormente, 
eventual "resistência" às abordagens - assim como possíveis "recaídas" ao longo do 
tratamento - são absolutamente previsíveis e, portanto, devem ser imediatamente 
"neutralizadas" a partir das abordagens complementares que se fizerem necessárias, tanto 
por parte de profissionais de saúde quanto por parte de outros integrantes da "rede de 
proteção" local. É preciso compreender, em qualquer caso, que não existem soluções fáceis 
para problemas complexos, e cada criança/adolescente tem o seu "tempo" para ter seus 
problemas solucionados, sendo também certo que o atendimento não pode se restringir ao 
usuário, mas também abranger sua FAMÍLIA. 

09. 6 - Comunidades Terapêuticas particulares e religiosas 

Pergunta: 

O que debatedores tem a dizer sobre a ênfase da atual política nacional sobre drogas 
quanto ao "tratamento" em Comunidades Terapêuticas, que são entidades particulares de 
cunho religioso? Seria importante haver Comunidades Terapêuticas públicas e leigas? 

Resposta: 

Nem toda comunidade terapêutica tem cunho religioso, e o atendimento por elas prestado é 
(ou ao menos deveria ser) apenas UMA das alternativas que devem ser colocadas à 
disposição para tratamento dos usuários. É também preciso considerar que nem toda 
comunidade terapêutica tem condições de atender adolescentes (é necessário, para tanto, 
dispor de estrutura adequada, que contemple separação em relação aos adultos, proposta 
de atendimento diferenciada, integração à "rede de proteção" local, previsão de atendimento 
às famílias, registro no CMDCA local e respeito às normas técnicas relativas aos serviços de 
acolhimento - sem mencionar das exigências próprias do setor de saúde). A inserção de 
adolescentes numa comunidade terapêutica, assim como seu atendimento/tratamento em 
suas dependências deverá ainda observar os princípios relacionados no art. 100, caput e 
par. único, do ECA, e as atividades desenvolvidas deverão ser devidamente justificadas sob 
o ponto de vista técnico (e interdisciplinar), não podendo se resumir, como se tem visto em 
muitos casos, ao cultivo de "hortas" e à participação de "cultos" religiosos (a participação 
nestes últimos, aliás, deverá ser necessariamente FACULTATIVA, até porque tais entidades, 
nunca é demais lembrar, executam parte de uma política pública que, em última análise, é 
de responsabilidade do Poder Público - e o Estado, no sentido lato, é "laico" por excelência). 
Devem ser previstas, logicamente, abordagens específicas desde a "recepção" do 
adolescente até eventuais "recaídas" e/ou "resistência" às atividades propostas (que 
deverão constar de um "plano individual de atendimento" que respeite os parâmetros 
estabelecidos pelo art. 101, §§4º a 7º, do ECA), sendo absolutamente inadmissível, em 
qualquer caso, o "isolamento" ou o "desligamento" arbitrário do adolescente do 
atendimento/tratamento por problemas de ordem "disciplinar" (como se tem visto em alguns 
casos). As comunidades terapêuticas que disponham de estrutura adequada para o 
atendimento de adolescentes devem ser devidamente conveniadas junto ao Poder Público 
(que, nunca é demais lembrar, deve fornecer ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO) e, 
logicamente, além do mencionado registro no CMDCA, estão sujeitas à FISCALIZAÇÃO por 
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parte do Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário (além, é claro, dos órgãos 
de saúde competentes). 

09. 7 - Drogadição - Caminho da salvação 

Pergunta: 

Sabe-se que as drogas afetam a saúde dos jovens! Por mais que seja feito o trabalho de 
prevenção e informação, sempre aparece um traficante para adotar esse jovem (falo dos 
jovens carentes). 
Com os quais, onde eu sou voluntária, convivo. Temos relatos de que os próprios pais 
oferecem o trabalho das crianças e dos jovens para o tráfico. Por mais que a mídia, as 
escolas, as instituições trabalhem o tema, estamos vendo cada vez mais jovens afundados 
propriamente dito no mundo das drogas. Qual será o caminho para a salvação desses 
jovens? O que mais temos que fazer? 

Resposta: 

Esta pegunta ficou sem resposta no "Fórum". Mas não pela pergunta em si, que de tão 
excelente necessitaria de um livro para ser respondida. Em resumo, o que se pode fazer é 
persistir. Uma batalha a ser travada diariamente, em diversas frentes. Desanimar, jamais! 
(Texto inserido pelo organizador, em 28 de dezembro de 2012) 

09. 8 - Judicialização 

Pergunta: 

Murillo, você mencionou que devemos evitar a judicialização, com o que eu concordo. 
No entanto, quando se trata do tratamento de adolescentes usuários de drogas, para que 
seja possível o tratamento nas chamadas comunidades terapeuticas, com o financiamento 
do Estado, visto que a maioria dos adolescentes usuários do serviço público não pode 
custear tal tratamento, não é possível obter a vaga sem que haja uma ordem judicial. 
Como mudar tal situação? 

Resposta: 

Isto acontece justamente porque "acostumamos mal" os gestores (aceitando, como se 
tivessem algum fundamento, suas justificativas para deixar de prestar - de forma espontânea 
e prioritária, como seria de rigor, demandas envolvendo o atendimento de 
crianças/adolescentes na área da saúde), e também "pedimos mal" quando ingressamos 
com demandas judiciais na defesa dos direitos infanto-juvenis... 
Na forma da Lei (basta ver da redação do art. 4º, caput e par. único e 11, do ECA) e da 
Constituição Federal (cf. arts. 196 e sgts. e 227, caput e §3º, inciso VII), o Poder Público tem 
o dever de promover - espontaneamente (independentemente de qualquer "determinação" 
judicial) a plena efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes (o que inclui o 
tratamento especializado de usuários de substâncias psicoativas), por intermédio de 
políticas públicas (com todas as características a esta inerentes, como a preocupação com a 
prevenção, o acesso universal/a todos que necessitem, a oferta de alternativas de 
atendimento/tratamento etc.) materializadas em programas e serviços que devem ser 
implementados com a mais absoluta prioridade. 
Se o atendimento/tratamento ao qual a criança/adolescente tem direito não é efetivado de 
maneira "espontânea", a Lei aponta como alternativa a intervenção do Conselho Tutelar 
(ainda na perspectiva de evitar a judicialização), de modo que sejam efetuados os 
"encaminhamentos" e, se necessário, as "requisições de serviço" correspondentes (art. 136, 
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incisos I, II e III, alínea "a", do ECA). Vale lembrar, a propósito, que o "poder de requisição" 
conferido ao Conselho Tutelar, quando do regular exercício de suas atribuições, é 
equiparado ao poder requisitório de outras autoridades públicas, como o Ministério Público e 
a autoridade judiciária (cuja intervenção visa evitar), sendo certo que o descumprimento de 
uma "determinação" (ou requisição) do Conselho Tutelar caracteriza rigorosamente a 
mesma infração administrativa que o descumprimento de uma determinação da autoridade 
judiciária (art. 249, do ECA), e pode, num e noutro caso, caracterizar também o "crime de 
desobediência" preconizado pelo art. 330, do Código Penal (que não faz qualquer distinção 
entre as "autoridades" que têm suas "ordens legais" desobedecidas). 
Um dos problemas é que não damos o devido valor ao Conselho Tutelar, e permitimos que 
suas "requisições" (que por vezes são "banalizadas", quando deveriam ser expedidas 
apenas em "último caso") sejam descumpridas sem maiores consequências (como se seus 
destinatários não lhes devessem respeito e - o que é pior - pudessem se omitir 
"impunemente" em prestar o atendimento a demandas na área infanto-juvenil que elas 
reclamam). 
O Conselho Tutelar precisa ser por todos reconhecido como "autoridade pública", cuja 
intervenção, quando necessário, deveria ser "resolutiva", razão pela qual lhe foram 
conferidos poderes/deveres equiparados aos da autoridade judiciária (que, na falta daquele, 
exerce suas atribuições - cf. art. 262, do ECA), de modo que, uma vez por aquele aplicada 
determinada medida (dentre as quais se encontra o atendimento/tratamento da saúde de 
crianças/adolescentes/pais/responsáveis usuários de substâncias psicoativas), e 
"requisitado" o atendimento/tratamento correspondente, este deveria ser prestado - e com a 
mais absoluta prioridade - sem a necessidade de "judicialização". 
Quando isto também não ocorre, e o caso chega ao Ministério Público, é preciso acabar 
com a prática absolutamente equivocada de instaurar os famigerados "pedidos de 
providência"/"procedimentos verificatórios"/"procedimentos para verificação de situação de 
risco", que são verdadeiras "excrescências" da época do "Código de Menores" que, ao 
menos para esta finalidade, não mais têm lugar na sistemática atual. 
Contrariamente ao que ocorria à época do "Código de Menores", o Ministério Público tem 
hoje prerrogativas e poderes/deveres institucionais que tornam possível a solução de casos 
de ameaça/violação de direitos infanto-juvenis - tanto no plano individual quanto 
(especialmente, diria) no plano coletivo - sem a necessidade de "judicialização" do caso. 
Temos a possibilidade do uso de mecanismos extrajudiciais, como a recomendação 
administrativa e o "termo de compromisso de ajustamento", e devemos deixar claro aos 
gestores que, se não houver o atendimento espontâneo (ou em última análise, mediante 
requisição do Conselho Tutelar), e tivermos de entrar com uma demanda judicial para 
assegurar o atendimento que era seu "dever" prestar com a mais "absoluta prioridade" 
(valendo mais uma vez lembrar o disposto de maneira expressa nos arts. 4º, caput, do ECA 
e 227, caput, da CF), não iremos nos limitar ao ajuizamento de uma ação civil (individual) 
tendo por objeto uma "obrigação de fazer", mas sim iremos também ajuizar "ações de 
responsabilidade" (e eventualmente de improbidade) contra os gestores que se omitirem no 
cumprimento de suas obrigações legais para com as crianças e adolescentes. 
E mais: o ajuizamento de qualquer ação que tenha por objeto "obrigação de fazer" quanto 
ao atendimento de adolescentes usuários de substâncias psicoativas não pode se limitar ao 
plano individual, devendo ter uma dimensão também coletiva, na perspectiva de solução do 
problema "estrutural" existente e assegurar a implementação de uma política pública que 
venha a, doravante, permitir o atendimento de semelhante demanda assim que ela surgir. 
Vale repetir que, na forma da lei e da Constituição Federal, o Poder Público tem o dever de 
prestar o atendimento à saúde de adolescentes (e mesmo crianças) usuárias de substâncias 
psicoativas de forma "espontânea", e o que irá se buscar, pela via judicial, é o 
estabelecimento de uma "política pública" específica para prevenção e atendimento 
especializado de semelhante demanda, que como já mencionado, deve proporcionar 
alternativas de atendimento/tratamento, de acordo com a necessidade específica de cada 
um, para o que deverá criar/especializar equipamentos, contratar/qualificar profissionais, 
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celebrar convênios com entidades públicas e particulares e tudo o mais que se fizer 
necessário. 
Com a implementação de semelhante política pública (a partir de uma intervenção 
extrajudicial ou judicial do Ministério Público), será também possível evitar que, toda vez que 
houver necessidade do atendimento de um caso semelhante, a questão tenha de ser 
novamente "judicializada". 
Desnecessário dizer a implementação da política pública e dos programas/serviços (e 
eventuais convênios, como mencionado) a ela correspondentes, deverão ser estabelecidos 
"fluxos" de atendimento que permitam a imediata intervenção dos órgãos públicos 
corresponsáveis SEM A NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO (salvo 
quando a própria lei assim o determinar - o que não irá ocorrer na imensa maioria dos 
casos). 
Como se pode observar, a exigência de intervenção judicial em casos semelhantes ao 
relatado (especialmente sob a forma de "procedimentos verificatórios" e similares, que além 
de não serem aplicáveis a situações que exigem a instauração de procedimentos 
contenciosos - como as demandas que objetivam "compelir" o Poder Público ao 
cumprimento de uma "obrigação de fazer" - vide art. 153, par. único, do ECA -, podem ser 
perfeitamente substituídos pela intervenção do Conselho Tutelar, que como visto tem 
também a atribuição de "requisitar serviços de saúde", como o atendimento/tratamento para 
drogadição), não tem o menor sentido de acordo com a sistemática atual, sendo inclusive 
frontalmente contrária ao "Princípio da intervenção mínima" preconizado pelo art. 100, par. 
único, inciso VII, do ECA. 

09. 9 - Demora no atendimento 

Pergunta: 

Concordo com a colocação (referindo-se à resposta da pergunta anterior), mas aqui no 
município, fazemos os encaminhamentos para Promotoria e muitas vezes quando a vaga é 
liberada o adolescente já desistiu... 

Resposta: 

É exatamente por isto que é necessário uma mudança de mentalidade e de postura não 
apenas da "Promotoria", mas também de todos os demais agentes públicos 
corresponsáveis. Como mencionado em outras respostas, de nada adianta o simples 
"encaminhamento", mas sim é preciso assegurar o "atendimento", com a "urgência" (e 
"prioridade absoluta") preconizadas pelo ordenamento jurídico. E se a "precedência de 
atendimento" (art. 4º, caput e par. único, alínea "b", do ECA) não é respeitada, por quem 
quer que seja, é preciso questionar a razão da demora - e cobrar o efetivo respeito ao que 
está previsto na lei e na Constituição Federal. É preciso entender que, na maioria dos 
municípios e comarcas, as "Promotorias" não atuam exclusivamente em matéria de infância 
e juventude, e mesmo em matéria de infância, têm diversos casos a atender. A previsão de 
que o atendimento espontâneo e prioritário de crianças e adolescentes é um "dever" 
elementar do Poder Público, assim como a criação do Conselho Tutelar (como órgão 
"colegiado", com atuação em âmbito municipal) e sua mencionada perspectiva de 
"desjudicialização" do atendimento (que também pressupõe a "desministeriopublicização" - 
ou seja, a desnecessidade de encaminhar o caso também ao Ministério Público), tiveram 
por objetivo justamente evitar semelhante demora no atendimento e subsequente solução 
do problema. Ademais, o fato de o adolescente já ter "desistido" do tratamento não impede 
que este seja realizado, até porque o cumprimento do dever do Poder Público para com a 
efetivação do direito à saúde dos adolescentes logicamente não fica a mercê da "vontade" 
destes, podendo internações para tratamento para drogadição, quando houve 
recomendação médica expressa, podem ser efetuadas independentemente da vontade do 
paciente (como fica bastante claro da análise do disposto no art. 6º, par. único, incisos II e 
III, da Lei nº 10.216/2001). Para que "Sistema" funcione de forma adequada - e tenha reais 
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condições de cumprir seu objetivo fundamental de proporcionar a desejada "proteção 
integral" infanto-juvenil - é preciso desconstruir alguns "mitos" e concepções equivocadas 
que ainda existem. Espero que com as respostas a estes questionamentos tenha 
contribuído para tanto. 
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Aula 10 - Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

10. 1 - Jovem completa 18 anos 

Pergunta: 

O que acontece quando o jovem acolhido em Casa Lar completa 18 anos? Ele pode ser 
abandonado depois desse período? Afinal de contas o que ele conhece de lar e família é o 
local onde ele viveu por todos esses anos. 

Resposta: 

A partir do momento em que o Poder Público chama para si a responsabilidade pela guarda, 
sustento e educação de uma criança/adolescente (ainda que o faça por intermédio de uma 
entidade de acolhimento não governamental - vide o princípio relacionado no art. 100, par. 
único, inciso III, do ECA), e não tem a capacidade de promover sua reintegração familiar ou 
sua inserção em família substituta, logicamente não pode abandoná-lo à própria sorte pelo 
simples fato de ter completado 18 (dezoito) anos, especialmente quando o mesmo não tem 
condições de prover sua subsistência de forma digna. Isto seria uma enorme 
irresponsabilidade não apenas para com este jovem, mas também para com toda 
sociedade. É por estas e outras que o art. 227, da Constituição Federal foi recentemente 
alterado, para assegurar também ao "jovem" (assim entendida pessoa com idade entre 18 e 
24 anos) a "prioridade absoluta" de atenção (na perspectiva de efetivação de seus direitos 
fundamentais) por parte do Poder Público. Assim sendo, cabe ao Poder Público, a partir de 
uma POLÍTICA PÚBLICA INTERSETORIAL específica, oferecer ALTERNATIVAS DE 
ATENDIMENTO para crianças, adolescentes e ex-adolescentes (notadamente aqueles que, 
até completarem 18 anos, estavam sob a responsabilidade do Estado, ainda que em 
entidades de acolhimento não governamentais), que permitam, de um lado, que os 
adolescentes recebam um bom nível de escolarização e profissionalização (com inserção no 
mercado de trabalho, a partir dos 14 anos na condição de aprendiz e a partir dos 16 anos 
em atividades preferencialmente qualificadas), de modo que ao atingirem 18 (dezoito) anos 
(ou pouco depois disto) tenham condições de obter sua "autonomia de vida". Uma 
alternativa para jovens maiores de 18 (dezoito) anos que ainda não obtiveram tal 
"autonomia" é sua manutenção em "repúblicas" ou em entidades que tenham espaços 
diferenciados para sua permanência. E também possível, mesmo quando houver destituição 
do poder familiar, ajuizar ações de alimentos contra os pais, de modo a obriga-los a pagar 
uma pensão mensal que irá lhes proporcionar uma "reserva de capital" a ser utilizada 
quando atingirem a idade adulta. Em qualquer caso, é necessário que todas as alternativas 
sejam consideradas e debatidas com os adolescentes e ex-adolescentes atendidos 
(observado o disposto no art. 100, par. único, incisos XI e XII, do ECA), devendo fazer parte 
do "plano individual de acolhimento" que obrigatoriamente terá de ser elaborado, sendo de 
todo recomendável que o adolescente tenha uma ou mais "pessoas de referência" com as 
quais poderá contar mesmo após atingir a maioridade. O planejamento do que ocorrerá 
quando o adolescente estiver próximo de atingir os 18 (dezoito) anos e após este marco, 
vale dizer, é fundamental para evitar as angústias e incertezas que permeiam a mente dos 
mesmos e podem mesmo comprometer o trabalho que se pretende com eles realizar. O 
puro e simples "abandono" do adolescente é absolutamente INADMISSÍVEL, sob qualquer 
circunstância ou pretexto. 



 pág. 45 

10. 2 - Demora do processo de adoção 

Pergunta: 

Por que crianças que estão para adoção ficam esperando anos para conseguir um lar? 
Sendo que a mídia sempre noticia que tem uma fila imensa de pais esperando por um filho? 

Resposta: 

Isto decorre da "preferência nacional" pela adoção de crianças recém nascidas ou de idade 
inferior a 03 (três) anos, que não tenham irmãos ou qualquer tipo de doença ou deficiência, 
razão pela qual o ECA prevê a necessidade da realização de campanhas de estímulo à 
"adoção tardia" ou "necessária" (justamente aquela que envolve crianças maiores e 
adolescentes, grupos de irmãos, com deficiência ou portadoras de alguma espécie de 
doença, enfim, aqueles casos que, geralmente, não têm interessados em sua adoção). 
Estas campanhas poderiam servir, inclusive, para "desmistificar" a "fila de adoção" por você 
mencionada. A "demora" para adotar tem como principal causa as "exigências" excessivas 
que os pretendentes à adoção fazem em relação aos adotandos. Caso eles se interessem 
pela adoção de crianças ou adolescentes que já estejam em condições de serem adotados 
(e são MILHARES Brasil afora), a demora será mínima, inferior, talvez, até mesmo aos nove 
meses de uma gestação... A aproximação entre crianças e adolescentes em condições de 
serem adotados e os pretendentes à adoção, no entanto, deve ser efetuada com cautela e 
critério, a partir de um planejamento interdisciplinar e de uma preparação de todos os 
interessados. É também preciso considerar que a adoção não é a única "alternativa" (ou 
"saída") para crianças e adolescentes acolhidas, e cabe ao Poder Público oferecer outras 
(como o acolhimento familiar e "guarda subsidiada"), incluindo, é claro, a reintegração à 
família de origem (ainda que tenha já ocorrido a destituição do poder familiar - até porque é 
perfeitamente possível REVERTER esta situação, com a promoção da "restituição do poder 
familiar" - desde que, é claro, a medida se mostre vantajosa para criança/adolescente 
acolhida) 

10. 3 - Convívio familiar mesmo em acolhimento 

Pergunta: 

Mesmo as crianças e jovens estando em acolhimento, como é possível o convívio familiar? 
E como é controlado pelos orgãos responsáveis? 

Resposta: 

Falar em "convívio familiar" (ressalvada a proposta de atendimento que vem sendo 
executada pela entidade dirigida pelo Pr. Patrick - o "acolhimento conjunto"), quando a 
criança/adolescente está acolhida numa instituição, não me parece tecnicamente correto 
(até porque o acolhimento institucional é justamente a "antítese" do convívio familiar). É 
possível, no entanto, promover - e estimular - o contato das crianças/adolescentes acolhidos 
com seus pais, tanto no âmbito da própria entidade como em outros espaços ou 
"equipamentos" da "rede de proteção" (da qual, nunca é demais lembrar, a própria entidade 
de acolhimento faz parte) ou mesmo na própria residência dos pais (especialmente nas 
fases finais do acolhimento, atendendo aos PRINCÍPIOS relacionados no art. 92, incisos I e 
VIII, do ECA - preservação de vínculos familiares e preparação gradativa para o 
desligamento). Vale lembrar, a propósito, que por força do disposto de maneira expressa 
nos arts. 92, §4º, 100, par. único, inciso IX e 101, §§1º e 4º, do ECA, o acolhimento 
institucional é uma medida que não importa em privação de liberdade e deve incluir, em 
regra (ressalvada a existência de ordem judicial expressa e fundamentada em contrário), o 
ESTÍMULO ao contato das crianças/adolescentes acolhidas com seus pais, não devendo 
haver restrições ao exercício do direito de visitas - dentro e fora da entidade, como 
mencionado - sem prejuízo da definição de certas regras para evitar eventuais abusos que 
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possam ser porventura praticados (estas regras devem ser devidamente esclarecidas e 
justificadas perante os pais e seus filhos, valendo observar o disposto no art. 100, par. único, 
incisos XI e XII, do ECA). Todas as regras relativas às visitas devem constar do projeto 
levado a registro no CMDCA (e comunicado ao MP, CT e Justiça da Infância e da 
Juventude), assim como do "regimento interno" da entidade (ou equivalente), e 
evidentemente estão sujeitas à fiscalização e controle - inclusive judicial, se necessário. O 
trabalho junto às famílias, logicamente, não deve se restringir à entidade de acolhimento 
(muito embora o "Plano Individual de Acolhimento", por força do disposto no art. 101, §§4º a 
7º, do ECA, evidencie a necessidade de inclusão de atividades desta junto à família dos 
acolhidos), mas também deve ser "compartilhado" com a citada "rede de proteção", que 
deverá intervir sempre que necessário, na perspectiva de sua orientação/apoio/tratamento. 
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Aula 11 - Educação 

11. 1 - Educação Prioritária 

Pergunta: 

Não seria o caso de priorizar a educação perante todos os outros serviços prestados a 
criança e ao adolescente? 

Resposta: 

A educação é de fato um dos direitos fundamentais mais importantes na vida de uma 
pessoa. Entretanto, a própria educação escolar/institucional deve ser realizada de maneira a 
garantir outros direitos. Quando falamos em Direito à educação estamos aí incluindo o 
direito à liberdade de opinião e expressão, à dignidade da pessoa humana, à qualidade , ao 
atendiemnto especializado, etc. Da mesma forma, a permanência e o sucesso escolar 
invariávelmente estão relacionados à participação da família(direito à convivência familiar e 
comunitária) e de outras pessoas do ambiente escolar como colegas de escola, vizinhos, 
professores, profissionais da educação. Também entendo que o direito à saúde está 
diretamente ligado ao direito à educação quando pensamos no âmbito da alimentação 
saudável, adequada e suficiente.. pensar com fome é mais difícil, ou mesmo quando a 
criança apresenta na escola sinais de alterações em seu quadro de saúde física e 
mental.Desta forma, talvez ao alcançarmos o cumprimento deste direito, estejamos 
alcançando, por transversalidades os demais direitos e considero fundamental que se 
perceba a criança à luz do artigo 3º do ECA Art. 3º A criança e o adolescente gozam de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, ou seja, em sua integralidade. 
(Respondido pela pedagoga Angela Mendonça, aclmendonca@mppr.pr.gov.br) 

11. 2 - O mito do aluno não adaptado 

Pergunta: 

O que fazer, quando as escolas dizem que este jovem não consegue se adaptar as normas 
da escola (normalmente eles dizem que não podem mais com o jovem)? 

Resposta: 

Situações como esta decorrem da falta de compreensão do que significa - e como dever ser 
efetivado - o "Direito à Educação" que, na forma da lei e da Constituição Federal, o Estado 
(por intermédio dos diversos Sistemas de Ensino e instituições públicas e privadas que os 
integram) tem o inarredável DEVER de assegurar a todos, assim como de qual o "papel" da 
escola no âmbito do "Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente". 
Decorrem, ainda, de uma postura preconceituosa e discriminatória em relação a tais 
adolescentes que, logicamente, afronta os mais elementares princípios que regem a matéria 
(e que deveriam nortear a atuação de todos os - verdadeiros - educadores) e que contraria a 
própria lógica e o "bom senso", na medida em que são justamente estes adolescentes (tidos 
como "rebeldes", "indisciplinados" ou mesmo simplesmente "rotulados" como "infratores") 
que MAIS NECESSITAM não apenas da "educação formal", que lhes sirva de instrumento 
de TRANSFORMAÇÃO de suas vidas, mas de uma "EDUCAÇÃO" que CUMPRA 
INTEGRALMENTE O COMANDO EMANADO DO ART. 205, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ou seja, que proporcione o "PLENO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA, SEU 
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PREPARO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E SUA QUALIFICAÇÃO PARA O 
TRABALHO" (algo que, infelizmente, nem todas as escolas estão preparadas e/ou dispostas 
a proporcionar). Deixar de acolher esses jovens no Sistema de Ensino, ou permitir que dele 
se evadam, não é apenas uma ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE - além de uma 
enorme IRRESPONSABILIDADE tanto para com eles quanto para com a sociedade - mas 
também uma completa INSENSATEZ, pois serão justamente eles que, fora da escola, se 
tornarão - e aí, talvez, de forma irreversível - os "bandidos" que a sociedade tanto teme, 
praticando crimes de toda ordem, inclusive, contra a própria comunidade escolar... 
É preciso mudar esse quadro - e com urgência, de modo que a escola assuma sua parcela 
de responsabilidade no processo de recuperação desses jovens (e atue, de preferência, de 
maneira preventiva, através do combate à evasão escolar e da criação de mecanismos de 
mediação de conflitos), o que evidentemente não se constitui num "favor" e nem deve ser 
exercido de maneira "isolada", mas sim deve ocorrer no âmbito de uma POLÍTICA PÚBLICA 
mais abrangente, a partir de um "planejamento estratégico" elaborado de forma conjunta 
pelos diversos órgãos, setores da administração, autoridades e técnicos/profissionais 
corresponsáveis, que por sua vez deverá resultar em ações articuladas/integradas que 
tenham por objetivo identificar as CAUSAS determinantes da conduta infracional (ou da 
própria "rebeldia/indisciplina", numa perspectiva até mesmo preventiva) e "NEUTRALIZÁ-
LAS",a partir de intervenções múltiplas junto ao adolescente E sua família, dentre as quais, 
logicamente não poderão faltar aquelas realizadas no âmbito do Sistema de Ensino (e das 
escolas). 
O que não pode ocorrer, no entanto, é o simples "encaminhamento" do adolescente à 
escola, sem que aquele tenha - de fato - interesse em retomar os estudos e/ou sem que 
esta esteja preparada para recebê-lo sem preconceito/discriminação. 
A simplesmente garantia "formal" do direito à educação, com a "matrícula e freqüência 
obrigatórias em estabelecimento de ensino" logicamente NÃO BASTA (e nem proporciona a 
EFETIVAÇÃO do direito à educação - especialmente naquela dimensão mais abrangente 
preconizada pelo citado art. 205, da Constituição Federal), sendo necessário uma 
"preparação" tanto da escola e seus educadores (assim como de todo o Sistema de Ensino) 
para atender tais adolescentes de forma adequada, o que fatalmente irá importar na oferta 
de PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS (e ESPECIALIZADAS) que permitam 
sua INTEGRAÇÃO/REINTEGRAÇÃO ESCOLAR de maneira EFETIVA e EXITOSA. 
Semelhante proposta diferenciada de atendimento, vale dizer, encontra respaldo tanto no 
ECA quanto na LDB, sendo tais normas bastante claras ao asseverar que o Sistema de 
Ensino deve oferecer ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS que atendam as necessidades 
específicas e respeitem as características/peculiaridades do alunado, apostando, inclusive, 
no desenvolvimento de novas metodologias de ensino, valendo neste sentido transcrever o 
disposto no art. 57 do ECA: "O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas 
propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com 
vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório" 
(orientação que, logicamente, é válida também para o ensino médio). 
Evidente que tudo isto deve ocorrer numa perspectiva "não discriminatória" e de "inclusão", 
mas esta deve ser entendida como o "resultado de todo um processo", e não como sinônimo 
de simples "matrícula e freqüência obrigatórias" na escola. Como dito, deve partir de um 
"planejamento estratégico" que envolva tanto a escola e o Sistema de Ensino como um todo, 
mas também outros integrantes da "rede de proteção" local (que se ainda não existe, deverá 
ser o quanto antes implementada e articulada), compreendendo a qualificação funcional dos 
professores, diretores de escola e demais educadores, a realização de um trabalho com as 
famílias e tudo o mais que se fizer necessário ao ÊXITO das abordagens que serão 
realizadas (afinal, o objetivo das intervenções realizadas - e o compromisso de todos os 
integrantes do "Sistema de Garantia" - incluindo, logicamente, aqueles que atuam junto às 
escolas - é a PROTEÇÃO INTEGRAL infanto-juvenil, para qual todos tem o DEVER de 
colaborar). 
Com a realização de abordagens "alternativas", a oferta de propostas pedagógicas 
diferenciadas (que tornem a escola mais "atrativa" e, na forma do art. 205, da CF, 
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contemplem até mesmo a "qualificação para o trabalho"), engajamento das famílias e dos 
diversos órgãos e agentes públicos corresponsáveis, será muito mais fácil atender esses 
adolescentes (que têm "necessidades especiais" e demandam, em razão disto, uma 
"atenção especial") e assegurar a eles - de maneira efetiva, como dito - o pleno exercício de 
seu direito à educação, beneficiando não apenas a eles próprios, mas também toda 
sociedade. 

11. 3 - Ensino público integral nos municípios 

Perguntas: 

Em se tratando de Prioridade Absoluta Federal as crianças e adolescentes, e sendo a 
Educação algo tão importante para o futuro de um país, o que pode ser feito para obtenção 
do ensino público integral nos municípios? 
Não tendo o município as verbas necessárias para a viabilização do ensino integral, como o 
município deve agir para obtê-las? 

Respostas: 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece, no §2º do art. 34, que "o ensino 
fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral". 
Para implementação dessa modalidade, a tabela (ver anexo 1) do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB, que é uma das principais fontes de recursos para a educação, tem um valor 
diferenciado por estudante do ensino integral, conforme art. 36 da Lei 11.494/2007. Assim, 
parte dos recursos desse Fundo destina-se, de forma diferenciada, à manutenção dessa 
modalidade.  
Na impossibilidade de o Município universalizar imediatamente a oferta do turno integral, 
poderá o ente público aderir a programas do Governo Federal, para oferecimento de 
atividades em contraturno, como, por exemplo, o Programa Mais Educação, que repassa 
recursos através do Programa Dinheiro Direto na Escola. 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1115) 

11. 4 - Qualificação dos professores do ensino público 

Pergunta: 

Como fica a qualificação dos professores do ensino público, diante da necessidade de 
aprimoramento da Educação no Brasil?  

Resposta: 

Com relação à qualificação dos professores do ensino público, a Lei nº 9394/1996 - Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação determina, no § 4º do art. 87 que: "até o fim da Década da 
Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados 
por treinamento em serviço". A Década da Educação consistiu no período de 10 (dez) anos 
após a publicação da lei, para adequação dos órgãos públicos, das instituições de ensino e 
dos próprios profissionais aos normativos legais. Deste modo, desde o ano de 2007, não 
mais se permite sejam admitidos professores sem formação superior ou por treinamento em 
serviço. 
Para cumprimento da norma acima, o §3º do mesmo artigo estabelece: "O Distrito Federal, 
cada Estado e Município, e, supletivamente, a União, devem: III - realizar programas de 
capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os 
recursos da educação à distância". Ainda, o §1º e o §2º do art. 62, o inciso III do art. 63 e o 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1115
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/portarias/item/3598-portaria-interministerial-n%C2%B0-1809-de-28-de-dezembro-de-2011
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inciso II do art. 67, dispõem sobre a formação mínima exigida e sobre a promoção da 
formação continuada dos docentes. 
Além da necessidade das redes capacitarem regularmente seus profissionais, existem 
diversos programas federais com esse intuito. 
Recentemente, o Governo Federal lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa, que irá oferecer formação continuada a mais de 360 mil professores alfabetizadores. 
O Município deverá aderir ao pacto para receber os recursos (link: http://pacto.mec.gov.br).                 
Além da formação de conteúdos propriamente pedagógicos, pode-se mencionar, entre as 
muitas oportunidades de formação para conteúdos transversais, tão diversos e 
multidisciplinados, como, exemplificativamente, o trabalho preventivo quanto aos 
entorpecentes. Nessa linha, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, em 
parceria com o Ministério da Educação - MEC, promove vários cursos de formação para 
prevenção do uso de drogas, como o Curso de prevenção do uso de drogas para 
educadores de escolas públicas, em realização de setembro de 2012 a abril de 2013. 
(Respostas "3" e "4" apresentadas pela Dra. Hirmínia Dorigan de Matos Diniz) 

http://pacto.mec.gov.br/
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Aula 12 - Trabalho Infantil 

12. 1 - Ócio e Violência 

Pergunta: 

Trabalhando com crianças e adolescentes , percebo que muitas pessoas não aceitam a Lei, 
por acharem que os jovens começam a trabalhar muito tarde. Dizem que a violência do país 
está cada vez maior devido a isso. O que eles não entendem é que lugar de criança e 
adolescente é na escola, por isso existe a Lei do Menor Aprendiz. 

Resposta: 

O velho (e completamente ultrapassado) conceito de que "é melhor trabalhar do que 
roubar", assim como os paradigmas que norteavam o "menorismo" são difíceis de superar... 
Infelizmente o desconhecimento da lei ainda impera, assim como a busca de soluções 
"fáceis" e "imediatas", que na verdade apenas contribuem para "retroalimentar" o verdadeiro 
"ciclo" de pobreza e exclusão social em que vive boa parte da população brasileira. Lugar de 
crianças e adolescentes é, de fato, na escola, mas também nos orçamentos públicos, onde 
deverão ser previstos os recursos necessários à plena efetivação dos direitos infanto-
juvenis, inclusive numa perspectiva preventiva e "emancipatória", a partir de políticas 
públicas intersetoriais que assegurem, quando necessário, a inclusão de famílias em 
programas sociais, inclusão dos pais/responsáveis em cursos profissionalizantes, oferta de 
contraturno escolar e programas culturais, esportivos e de lazer para os jovens etc. 
Seguramente não é através da inserção precoce dos adolescentes no mercado de trabalho 
(especialmente em atividades desqualificadas, com prejuízo à inserção, frequência e/ou 
aproveitamento escolar) que o problema da violência no Brasil será superado. Muito pelo 
contrário. É justamente a partir do cumprimento da lei e do investimento maciço na 
educação (no sentido mais amplo preconizado pelo art. 205, da Constituição Federal) e na 
efetivação dos demais direitos infanto-juvenis, que isto começará a ocorrer. Daí porque é 
necessário combater o trabalho infantil e a exploração do trabalho do adolescente, e 
assegurar a todos uma educação de qualidade e, para os que necessitem, programas 
complementares de geração de renda e de cunho sociocultural. 
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