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Sobre o que trata o Estatuto
da Criança e do Adolescente?

“Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e
ao adolescente”. (art. 1º. Estatuto)

O ECA revogou o código de menores, que tratava sobre a situação
irregular do menor. E também a Lei que criou a FUNABEM
Sérgio Henrique Teixeira

O quê mudou
Com o Eca?
Conselho de
Direitos da Criança
e do Adolescente
Proteção Integral
Prioridade Absoluta
Sujeito de Direitos

Política de
Atendimento

▪Condição Peculiar
▪Direitos Fundamentais

Conselho Tutelar

▪Proteção Especial
▪Dever da Família, do
Estado e da Sociedade

Portinari. Meninos pulando carniça

“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”. (art. 3º. – Estatuto)
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Portinari. Meninos Brincando

Para todas as crianças e adolescentes!

Sérgio Henrique Teixeira

“Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a
todas as crianças e adolescentes, sem
discriminação de nascimento, situação
familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião
ou crença, deficiência, condição pessoal de
desenvolvimento e aprendizagem, condição
econômica, ambiente social, região e local de
moradia ou outra condição que diferencie as
pessoas, as famílias ou a comunidade em que
vivem.” (parágrafo único, art. 3º. Estatuto)

Absoluta prioridade!
“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.” (art. 4º. Estatuto)
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Absoluta prioridade!
“ A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à infância
e à juventude.
.” (art. 4º. parágrafo único. Estatuto)
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Vida e Saúde

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência. (art. 7º. Eca)

Vida e Saúde
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado
voltadas à saúde da criança e do adolescente, por
intermédio do Sistema Único de Saúde, observado
o princípio da equidade no acesso a ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde. (ECA, art. 11)
Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente,
àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses,
próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao
tratamento, habilitação ou reabilitação para
crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de
cuidado voltadas às suas necessidades específicas.
(ECA, art. 11, § 2 o)

Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as
unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados
intermediários, deverão proporcionar condições para a
permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsável, nos casos de internação de criança ou
adolescente. (ECA, Art. 12)

ECA, 53-I: igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola
LDB, Art. 4º-A: É assegurado atendimento educacional, durante o
período de internação, ao aluno da educação básica internado
para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por
tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em
regulamento, na esfera de sua competência federativa.

Poder Familiar

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos
iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e
na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de
transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os
direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (ECA - Art. 22)

Conselho Tutelar
Art. 131 – Estatuto da Criança e do Adolescente

O Conselho Tutelar é um órgão autônomo,
permanente, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente.

Delimitação exata

Definição de Conselho Tutelar

Art. 131 Estatuto C/A

Colegiado

Defender, proteger.
Encargo legal

Parte de um organismo

Conselho Tutelar é um órgão autônomo,
permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade
O

de

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Não pode ser extinto

autonomia decisional

jus, juris (direito) – dictio, dictionis (ação de dizer), “dizer o direito”.
Responsabilidade do Estado de solucionar a Lide / o conflito (O Juiz)
Missão do Conselho Tutelar
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Primeira atribuição do Conselho Tutelar
art. 136, I – Estatuto da Criança e do Adolescente

Crianças e
Adolescentes

Art. 98

Nas hipóteses
previstas

Atender

Crianças

Art. 105

Ameaça ou Violação
de direitos:
Família
Estado
Sociedade
Própria Conduta
Ato Infracional
cometido por criança

Aplicando

As Medidas de Proteção do artigo 101, I a VII

Aplicando

Medidas de Proteção
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art.
98, a autoridade competente poderá determinar, dentre
outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante
termo de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento
oficial de ensino fundamental;
IV - inclusão em 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;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII - acolhimento institucional;

Atribuições do Conselho Tutelar
art. 136, II

Atender e
aconselhar

Pais ou
Responsável
Pai,
Mãe,
Responsável
(guardião,tutor)

Medidas do artigo 129, I a VII

Aplicando

(A Família – Anita Malfatti)

Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável
Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:
I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou
comunitários de proteção, apoio e promoção da
família;
II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
III - encaminhamento a tratamento psicológico ou
psiquiátrico;
IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar
sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a
tratamento especializado;
VII - advertência;

Conselho Tutelar
Atribuições

Art 136, III – a e b

Requisitar serviços públicos nas
áreas de saúde, educação,
serviço
social,
previdência,
trabalho e segurança.

Encaminhar
Requisitar
Representar

dialogar

promover a execução
de suas decisões:

Representar junto à autoridade
judiciária
nos
casos
de
descumprimento injustificado de
suas deliberações.

Interesse superior da
criança e do adolescente
BUSCAR RESULTADOS/ACOMPANHAR MEDIDAS
Sérgio Henrique Teixeira

Estatuto da Criança e do
Adolescente
Art. 137. As decisões do Conselho
Tutelar somente poderão ser
revistas pela autoridade judiciária a
pedido de quem tenha legítimo
interesse.

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os
deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente
de tutela ou guarda, bem assim determinação da
autoridade judiciária ou Conselho Tutelar

Direitos humanos
Proteção integral

Obrigado!
sh-teixeira@uol.com.br
(21) 98772-7136
Face: Sérgio Henrique Teixeira

