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Histórico

• Roda dos expostos/rejeitados: Início da atenção às crianças e
adolescentes no Brasil. A criança era deixada ali para que a
instituição assumisse os cuidados, sem identificação do
responsável. Regulamentada em lei. Séculos XVIII e XIX.

• Cultura da institucionalização e política segregacionista: medidas
de assistência e proteção era a segregação em instituições. Criança
e adolescente retirado dos cuidados de sua família ou convívio
social, para evitar ser mal educada e ter envolvimento criminal,
etc. Era entregue para instituição assistencial ou família
considerada ideal/perfeita. Mesmas instituições para infracional e
vulnerabilidade – Caráter repressivo.



Histórico

• Código de Menores de 1927 (Código Mello Mattos): Situação da
Delinquência-Abandono; Serviço de Assistência ao Menor (SAM);
Política Nacional de Bem Estar do Menor (caráter assistencialista e
natureza repressiva), FEBEMs,

• Código de Menores (L. 6697/79): situação irregular – novas
medidas mas persistia a cultura da segregação.



Princípio da Proteção Integral

CF/88
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.



Princípio da Proteção Integral

ECA
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

*Para TODAS crianças e adolescentes – inclusive autores de ato
infracional



Atribuição do MP

• É atribuição do MP, Judiciário e CTs a fiscalização das entidades de
atendimento (art. 90 e 95, ECA). Dentre elas os Serviços de
Acolhimento Institucional/ Programas de Acolhimento familiar (Res.
CNMP 71/11); Unidades de MSE internação e semiliberdade (Res.
CNMP 67/11 e Ato N. 01/2013); Unidades de MSE meio aberto (Res.
CNMP 204/2019)

• Objetivo das resoluções do CNMP é padronizar/uniformizar as
fiscalizações realizadas pelo MP, fornecimento de um sistema para
acompanhamento pelas corregedorias gerais respectivas; bem como
gerar um banco de dados nacional.



Atribuição do MP

• É atribuição da Corregedoria-Geral acompanhar a função
fiscalizatória dos membros, tanto que o relatório é inserido no
sistema e primeiramente enviado para a Corregedoria que precisa
validar antes de encaminhar ao CNMP.

• A preocupação não é com a formalidade da visita de fiscalização em
si, mas verificar se as entidades estão cumprindo os seus objetivos e
garantindo os direitos das crianças e adolescentes, ou seja, que o
ECA esteja sendo implementado – é atribuição do MP a defesa dos
direitos sociais e individuais indisponíveis.



MSE Internação e Semi

• Resolução CNMP 67/11
• Existe uma complexidade de fatores que levam à prática infracional,
vivenciando muitas vezes os adolescentes um histórico de violação e
direitos.

• Verificar se os direitos estão sendo garantidos (art. 94; 124 ECA) e
prevalência do caráter pedagógico da medida (art. 100, ECA)

• Preocupação com a intersetorialidade da MSE e articulação com a
rede da residência do adolescente (para viabilizar uma melhor
reintegração social) – Especialmente Educação



MSE Internação e Semi

• Importância de garantir a participação da família
• Programa com os egresso
• Capacitação continuada – especialmente mudança de cultura
retributiva

Situação ainda: superlotação+ poucas oportunidades de formação
educacional e profissional, espaços insalubres, rebeliões nas
unidades, fugas, dificuldades de atendimetnso de saúde, falta de
espaços para escolarização, profissionalização, práticas esportivas,
lazer, cultura. (CNMP, “Olharmais atento”, 2015)



SAICA

• Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes

• Resolução CNMP 71/11

• Verificar se tem equipe técnica exclusiva, adequação das instalações
físicas, quantidade de crianças (max 10 na casa lar e 20 SAICA) e
funcionários , cuidado das crianças (acesso a escola, saúde, lazer).



SAICA

• Conferir se as crianças acolhidas têm guia de acolhimento
(comunicação acolhimento emergencial, art. 93, PU, ECA), Plano
individual de atendimento (Art. 101, § 4º, ECA), atualização
trimestral dos relatórios (19 § 1º, ECA )

• Verificar o trabalho para reintegração familiar ou colocação em
família substituta (devem comunicar a possibilidade ou
impossibilidade de reintegração família de origem (Art. 101, § 8º e
9º, ECA) / autonomia dos adolescentes/ articulação intersetorial.
Prazo máximo de 18 meses (art. 19, par. 2º, ECA)



Art. 23, ECA
A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo
suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.
§ 1 oNão existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da
medida, a criança ou o adolescente será mantido em sua família de
origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e
programas oficiais de proteção, apoio e promoção.

*Exemplo de outro motivo: Negligência
“É o ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente, que
apesar de informado e ter condições, intencionalmente deixa de prover
as necessidades básicas para o seu desenvolvimento”. (ABRAPIA, 2001).

Inovação ECA



Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado
no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que
garanta seu desenvolvimento integral.

Riscos ao desenvolvimento no afastamento do convívio
**Há graves prejuízos aos desenvolvimento físico e intelectual da
crianças e adolescentes, se não forem criados em uma família,
especialmente no período da 1ª infância (John Bowlby, Charles
Nelson)

Família saudável



Princípios Medidas de

Proteção

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das
medidas:

VI - Intervenção Precoce: a intervenção das autoridades competentes deve
ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida

VII – Intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente
pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva
promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo
que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente



Princípios Medidas de

Proteção

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança
e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham
ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível,
que promovam a sua integração em família adotiva

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente têm direito
a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção
dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela
autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1 o e 2 odo
art. 2, ECA (consentimento em audiência do > 12 anos)



Medidas de Proteção (art. 98, ECA)

Serão aplicáveis sempre que a criança estiver em

situação de risco→ direitos ameaçados ou violados:

• pela sociedade ou Estado

• pais ou responsável (por falta, omissão ou abuso)

• pela sua própria conduta.

Aplicar medidas de proteção significa tomar providências para que cesse

a ameaça ou a violação de direitos→ articular com o serviço correto

Medidas de Proteção



Tendo em vista que a colocação em família substituta é última opção, se
a criança ou adolescente estiver em situação de risco, deve ser dada
prioridade para a aplicação de outras medidas de proteção.

Medidas de Proteção (art. 101, ECA)

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de
proteção, apoio e promoção da família, da criança e do
adolescente;

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em
regime hospitalar ou ambulatorial;

Medidas de Proteção



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

VII - acolhimento institucional;

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;

IX - colocação em família substituta.

Medidas de Proteção



101, § 2o Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de
vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130
desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de
competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a
pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de
procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável
legal o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Art. 136, PU Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender

necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti

(imediatamente) o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os

motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o

apoio e a promoção social da família (Articulação da rede – Diagnóstico

Prévio)

Afastamento do convívio

só com ordem judicial 



Medida de Acolhimento 

Institucional pelo CT

O Conselho Tutelar ainda pode aplicar medida de acolhimento
institucional (artigo 136, I, c.c 101, VII, ECA). Mas apenas nestes
casos:

a) Quando não houver afastamento do convívio familiar

Ex. vivem nas ruas, cujo paradeiro dos pais/ responsável é
desconhecido, quando estes se encontram em local inacessível,
que se tornaram órfãs etc



Medida de Acolhimento 

Institucional pelo CT

b) Acolhimento emergencial

• Abuso Sexual e violência física (art. 101, § 2º, ECA). Se não for hipótese do
afastamento do agressor (art. 130, ECA) – situação grave/flagrante (Lei da
Palmada que incluiu o art. 18-A e 18-B não prevê entre as sanções o
afastamento do convívio)

• Incapacidade temporária para o exercício do Poder Familiar (prisão, álcool,
drogas, surto psiquiátrico, etc) – Não está expresso no ECA.

**Desde que não haja família extensa apta a proteger a criança

**A rede protetiva deverá antes ser acionada, se possível, a fim de tentar
outras medidas para evitar o afastamento do convívio familiar – também
tentar fazer diagnóstico prévio



Importante
Necessidade de posterior confirmação pela autoridade judicial, para expedição
da guia de acolhimento, e propositura de ação pelo MP, para exercício do
contraditório e ampla defesa (ação de afastamento do convívio familiar e
aplicação de medidas de proteção).

• Comunicações Necessárias:

1) CT para o MP da necessidade de afastamento do convívio familiar, com
as medidas adotadas para a promoção social da família (art. 136, PU, ECA)

2) Instituição de Acolhimento para a Vara da Infância (art. 93, ECA) em 24
horas. (*Inicia o procedimento do art. 93, PU – verifica se é hipótese de
reintegração familiar (apoio CT e equipe técnica) ou MP propõe ação de
afastamento do convívio. SAICA já pode opinar nessa comunicação se é
caso de reintegração familiar.



Articulação da rede

Rede de proteção: É conjunto articulado de ações e serviços executados
pelo Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e Adolescentes,
destinados à sua proteção integral. São todos que possuem atribuição de
atendimento e defesa dos direitos (Art. 86 a 88, ECA)

Para qualquer manifestação favorável ao afastamento do convívio
(inclusive nas hipóteses emergenciais), importante que haja a urgente
atuação da rede.

Nesses casos, importante a elaboração de um fluxo para o acionamento
emergencial dos serviços, para que seja possível a adoção de alguma
providência que não seja o acolhimento – elaborar o diagnóstico prévio



Articulação da rede

A atuação intersetorial é mais eficaz por meio da elaboração conjunta
de fluxos e protocolos, estabelecendo rotinas de discussões entre os
atores.

O melhor é conseguir formalizar esse fluxo, por meio de resolução
CMDCA, portaria intersecretarial, decreto ou até lei municipal.

Se não há fluxo elaborado, pode exigir relatórios conjuntos, que
obrigará que se reúnam pra discutir o caso e apresentar uma solução
conjunta.



Estudo diagnóstico prévio

• Subsidiar a decisão acerca do afastamento da criança ou
adolescente do convívio familiar

• Articulado o fluxo na rede de proteção para sua realização por
equipe própria ou designada (ex. comissão ou comitê pré-
acolhimento), m conjunto com CT, assistência social – proteção
especial (realização de acordos para os fluxos, com base nos
recursos existentes)

• avaliação dos riscos e condições das família para superação das
violações. Proteção e segurança imediata X cuidado e
desenvolvimento a longo prazo



Estudo diagnóstico prévio

• Escuta qualificada dos envolvidos
• Verificar tudo que é possível para evitar o afastamento do convívio
– inclusive existência de família extensa

*Dentro do fluxo definido, esse diagnóstico pode feito pela rede de
proteção e encaminhado o relatório para o MP definir sobre a
propositura da ação ou pode ser definida a realização de uma
audiência concentrada preliminar ao acolhimento (porém, diante do
princípio da intervenção mínimo, acredito que o ideal seria a rede/ os
serviços atuarem sem necessitar de intervenção ministerial/judicial.
(Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes, MDS, 2009)
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