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MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR  

 

SUGESTÕES DE PROCEDIMENTOS 

NORMAS GERAIS 

 

1º Todos os procedimentos deverão ser cuidadosamente registrados nos expedientes. 

 

2º Os procedimentos deverão ser ágeis na medida do possível, a fim de que a 

criança/adolescente não seja exposta à possibilidade ou agravamento das situações de risco. 

 

3º Os Conselheiro deverão cumprir o horário estabelecido para o atendimento, conforme art. 

134 do ECA. 

 

4º Os conselheiros deverão manter uma postura ética com todos os colegas, funcionários e 

usuários do Conselho Tutelar. 

 

5º O conselheiro deverá preservar os usuários, colocando-os a salvo de situações 

constrangedoras, mantendo sigilo das informações obtidas. 

 

6º No momento da entrevista saber ouvir e observar, deixando de lado valores e concepções 

pessoais, a fim de manter um diálogo isento, evitando pré-julgamento, não criando nem 

reforçando estereótipos ou imagem negativa. 

 

7º Fornecer informações sobre atendimentos, via telefone, somente a pessoas identificadas, 

cabendo ao conselheiro tutelar avaliar a possibilidade e necessidade do repasse da informação. 

 

8º Em todos os tipos de entrevista, explicar o motivo para tal encontro, clarificando quais as 

atribuições do Conselho Tutelar. 

 

9º Nas hipóteses em que o Conselho Tutelar aplicar medidas de proteção requisitando 

serviços (artigo 136, III, a), como, por exemplo, vaga em creche, medicamentos ou tratamento 

de saúde e ocorrer descumprimento injustificado da deliberação, o Conselho Tutelar deverá 

encaminhar a notícia ao Ministério Público ou a Defensoria Pública para que ajuízem ação 

contra o Estado ou o Município.  

Observação: no caso de insuficiência, inadequação ou falta de serviço público, não tem o 

Conselho Tutelar legitimidade de representar o ente estatal (Estado, Município) diretamente 

ao Juizado da Infância e Juventude, por não se enquadrar na hipótese do art. 249, o qual é 

dirigido aos pais. 
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10º Nas hipóteses em que o Conselho Tutelar aplicar medidas de proteção determinando 

ações aos pais ou responsável (artigo 129/I à VII) e ocorrer descumprimento injustificado da 

deliberação, o Conselho Tutelar deverá representar os pais ou responsável (artigo 249 c/c 

artigo 194) junto à autoridade judiciária (Juizado da Infância e da Juventude). 

Parágrafo único. A representação do Conselho Tutelar ao Poder Judiciário é uma 

petição inicial do procedimento previsto no artigo 194 do ECA, devendo, no mínimo, vir 

instruída com o termo de aplicação da medida devidamente assinado pelo pai e pela 

criança/adolescente, o ofício de requisição do serviço e a informação escrita do serviço de que 

não houve comparecimento. 

 
11º No caso de descumprimento pelos pais ou responsável, sendo infração administrativa, 

poderá o Conselho Tutelar encaminhar a notícia ao Ministério Público para que este faça a 

representação (artigo 136, IV do ECA). Sendo hipótese de embaraço (artigo 236 do ECA), 

previsto como crime, o encaminhamento obrigatório é ao Ministério Público (artigo 136, IV 

do ECA), único competente para intentar a ação penal (artigo 129, I da Constituição Federal). 

 

12º O prazo máximo para ser feita a representação, depois de descumpridas as medidas, 

deverá ser de vinte (20) dias, exceto se o colegiado fizer outra análise. O mesmo aplica-se 

quando a requisição não for cumprida injustificadamente. 

 

13º Se os profissionais de serviços específicos se recusarem a efetuar o atendimento, o 

Conselho Tutelar deverá fazer a devida comunicação ao Ministério Público. 

 

14º Troca de guarda (art. 33 do ECA) não é de competência do Conselho Tutelar. Se o 

Conselheiro souber de qualquer caso de guarda irregular, encaminhará ao órgão competente, 

como, por exemplo, a Defensoria Pública para as providências que entender de direito. 

 

15º Não é atribuição do Conselho Tutelar acompanhar batidas policiais, nem realizar 

investidas em bares, boates, pontos de tráfico, etc., orientando ao usuário o órgão competente 

para tal. 

 

16º Quando o conselheiro tutelar for convidado a manifestar-se nos meios de comunicação, 

deverá deixar claro se o fará em nome próprio ou do Órgão. Neste último caso, faz-se 

necessário a deliberação do Conselho Tutelar. 

 

17º Quando a criança/adolescente for de outro município, primeiramente buscará 

transferência, mediante termo de responsabilidade, aos pais ou responsável, ao Conselho 

Tutelar ou Juizado de origem. Em não sendo possível acolherá em caráter de urgência no 

Abrigo, mediante a elaboração de relatório e guia de acolhimento, entregando-se uma via ao 
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Diretor do Abrigo, comunicando no máximo em 24 horas ao Juiz da Comarca e, igualmente, 

ao Conselho Tutelar da cidade onde reside a criança ou adolescente. 

 

18º Quando o Conselho Tutelar repassar algum caso para outro município, os conselheiros 

deverão enviar cópia de toda a documentação pertinente ao caso, com descrição dos 

procedimentos afetos. 

 

RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS 

 

19º Receberá a denúncia com atenção, socializando ao usuário o conhecimento sobre o 

Conselho Tutelar e suas respectivas atribuições. 

 

20º Colherá o maior número de elementos possíveis, tais como: nome, endereço, data de 

nascimento, nome dos pais ou responsável, grau de instrução, teia familiar da 

criança/adolescente, local de emprego pai/mãe. 

 

21º Se a denúncia for por telefone, colher o maior número de elementos possíveis, buscando 

comprometer o denunciante a vir ao Conselho Tutelar formalizar a denúncia, porém, 

respeitando o direito ao anonimato. 

 

22º Se a denúncia for efetuada pessoalmente, os relatos deverão ser o mais completo possível, 

obedecendo uma ordem cronológica dos fatos que desencadearam o atendimento e qual a 

providência sugerida pelo usuário, a fim de, possivelmente, envolvê-lo na efetiva proteção da 

criança/adolescente. 

 

23º Verificará a segurança da informação buscando outras fontes e o interesse real do usuário, 

utilizando para tanto perguntas tais como: grau de parentesco com a criança/adolescente, bem 

como com o agente violador, qual sua relação com os mesmos, se presencia o fato gerador da 

denúncia esporádica ou sistematicamente, etc. 

 

ENTREVISTAS E VISITAS DOMICILIARES 

 

24º O Conselheiro deverá definir os objetivos que deseja alcançar com suas perguntas, nunca 

perdendo o enfoque da denúncia. 

 

25º O Conselheiro deverá perguntar sem postura de intimidação. 
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26º Não é permissível a participação de outras pessoas no momento da entrevista, exceto se 

autorizada pela própria pessoa entrevistada. Se autorizada, não será permitida a intromissão 

dessa nas declarações, exceto quando o conselheiro avaliar a necessidade das informações. 

 

27º Atentará para a possibilidade de serem ouvidas as pessoas separadamente. 

 

28º O ambiente da entrevista deverá proporcionar tranqüilidade, não ser ameaçador e não 

sofrer interrupções externas. 

 

29º O Conselheiro deverá tranqüilizar o entrevistado, no que se refere às declarações, a fim de 

que a entrevista possa ocorrer num clima de franqueza e confiança. Contudo, deverá colocar 

para o entrevistado que as informações poderão ser utilizadas numa representação, se 

necessário. 

 

30º Importante deter-se nos objetivos da entrevista, não questionando diretamente assuntos a 

respeito da intimidade da pessoa entrevistada, tendo em vista a construção do vínculo. O 

conselheiro poderá abordá-la dentro do interesse para instrução do caso e para promover 

orientação ou encaminhamento para atendimento especializado. 

 

31º Na entrevista com criança, o Conselheiro deverá estabelecer um bom vínculo e encontrar 

uma forma de comunicação com a mesma, não devendo obrigá-la a colaborar para obter 

informações nem fazer promessa de benefícios. Também deverá estar atento à situação 

peculiar de desenvolvimento, não fazendo acordos contra familiares. 

 

32º Na entrevista com adolescentes, o Conselheiro precisará ter presente a situação peculiar 

de desenvolvimento, ou seja, a busca e experimentação de modos de vida, variação de 

atitudes, crenças religiosas e políticas, empregos e profissões, distrações e atividades, objeto 

amoroso e relacionamento sexual, enfim, a busca da identidade. 

 

33º Nas visitas domiciliares, o Conselheiro deverá procurar afastar amigos ou vizinhos 

curiosos, salvo expressa solicitação do entrevistado, quando deverá ficar registrada tal 

solicitação. Não havendo expresso pedido ou não sendo este acolhido, limitar-se-á transmitir 

informações e solicitar o comparecimento ao Conselho Tutelar. 

 

34º Após a entrevista com as partes interessadas, o colegiado em reunião elaborará o plano de 

ação para o atendimento do caso que ficará registrado no expediente.  

 

35º No que se refere a aplicação de medidas, o Conselheiro deverá construir um plano de ação 

junto à criança, adolescente, família e agentes violadores, sempre que os maus-tratos forem 
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intrafamiliares, respeitando possibilidades e limites dessas pessoas, desmistificando falsas 

expectativas em relação à situação, que possam aumentar as frustrações. 

 

MAUS-TRATOS (Estado, Família, Sociedade). AGRESSÃO FÍSICA E/OU 

PSICOLÓGICA/ABUSO SEXUAL. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO. UTILIZAÇÃO NA 

MENDICÂNCIA. EXPLORAÇÃO SEXUAL.  EXPLORAÇÃO NO TRABALHO. 

 

36º Para proceder a averiguação, é necessário ouvir a criança/adolescente, pais ou responsável 

e o suposto agente violador. Contudo, se no ato da denúncia já estiverem presentes as partes 

interessadas, efetuar a entrevista com os mesmos, após a descrição da situação. 

 

37º Se necessário, encaminhar o próprio usuário para serviços específicos, com fins de 

atendimento e avaliação. 

Observação: Torna-se imperioso o Conselho Tutelar conhecer a rede de atendimento junto ao 

Município. Saber quais serviços existem, tais como o CREAS, CRAS, CAPS AD etc. 

 

38º Em constatada a violação de direitos, aplicará medidas, conforme artigo 101/I à VII, a 

crianças/adolescentes e 129/I à VII do ECA, aos pais ou responsável, verificando a eficácia 

das mesmas. 

 

39º Se a denúncia não for grave, notificar para entrevista. Todavia, se a criança/adolescente 

estiver no Conselho Tutelar e sofreu uma grave violação de direitos, o conselheiro deverá 

buscar a localização dos pais ou responsável para efetuar a entrevista ou fazer visita 

domiciliar, cujo objetivo é verificar a possibilidade de acolhimento da criança/adolescente. 

 

40º Se necessário o encaminhamento aos serviços de saúde, buscar obter o boletim de 

atendimento para subsidiar a aplicação de medidas. 

 

41º Avaliar a necessidade do registro policial. Se necessário, informar aos pais ou responsável 

a importância de tal procedimento. Marcar retorno para comprovação do registro realizado, 

através da cópia do mesmo, atentando-se à gravidade da situação. Se o conselheiro considerá-

la grave, solicitará o retorno em 24 horas, caso contrário, de quinze (15) à vinte (20) dias. Não 

tendo os pais ou responsável retornado e/ou descumprido a determinação do Conselho 

Tutelar, este aplicará a medida Advertência, artigo 129/VII do ECA. 

 

42º Avaliando-se que, por omissão, os pais ou responsável não tenham realizado o registro 

policial, encaminhará notícia do fato ao Ministério Público, anexando o laudo médico, 

conforme artigo 201/III do ECA.  
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43º Esgotará os recursos de proteção à criança/adolescente junto à família natural, avaliando a 

possibilidade do responsável não agressor de assumir esta proteção, a fim de evitar o 

afastamento da pessoa vitimizada.  

Observação: o acolhimento institucional não é a solução do problema enfrentado pela 

criança/adolescente, mas sim o convívio familiar. Portanto, esgotar todas as possibilidade 

da criança/adolescente permanecer sob a responsabilidade de um parente. 

 

44º Em caso da necessidade de afastamento do agressor do lar, o Conselho Tutelar solicitará 

liminar de afastamento ao Ministério Público ou a Defensoria Pública, utilizando-se, para 

tanto, do documento denominado Solicitação de Afastamento (Modelo II do Anexo), 

fornecendo os elementos de convicção necessários à deflagração do procedimento judicial 

contencioso respectivo, no qual os pais ou responsável sejam formalmente acusados da prática 

de conduta que justifique o decreto da medida e possam exercer, em sua plenitude, seu direito 

ao contraditório e à ampla defesa. Em tais casos, é recomendável que o Conselho Tutelar 

continue monitorando o caso. 

 

45º O Conselho Tutelar aguardará a resposta da solicitação da Liminar no prazo de 24 à 48 

horas, conforme cada caso. Se o agressor não for afastado do lar no prazo necessário para a 

proteção da criança/adolescente vitimizada, ou ambos genitores serem agentes violadores, o 

Conselho Tutelar adotará os procedimentos subsequentes.  

a) em caso de encaminhamento ao círculo parental: executará a ação em caráter 

emergencial, para a posteriori avaliar a ação, sempre lembrando que seja por um curto 

período, no máximo 15 dias, a fim de não caracterizar colocação em família substituta. Para 

tal procedimento, é necessário que o conselheiro avalie, na medida do possível, as 

possibilidades de proteção efetiva oferecidas no círculo parental. Incontinenti, comunicará o 

fato ao Ministério Público. O conselheiro deverá informar à família os procedimentos a serem 

efetuados (no caso requerer no Juizado, por advogado ou defensoria pública, a guarda) e 

seus objetivos, bem como suas responsabilidades, registrando no expediente esta declaração e 

solicitando à pessoa que efetua o recebimento da criança/adolescente que a assine; 

b) em caso de encaminhamento a outras pessoas: procederá conforme o item anterior, 

buscando, inicialmente, esgotar as possibilidades junto ao círculo parental.  

Parágrafo Único: Em ambos os casos (a/b), far-se-á necessário colher o maior 

número de dados possíveis sobre a pessoa que assume a responsabilidade do acolhimento. 

Esgotados os recursos, requerer ao Ministério Público o afastamento da criança/adolescente 

do convívio familiar e  conseqüente acolhimento no Abrigo. 

 

46º Todo acolhimento institucional de criança e adolescente, realizado nas hipóteses 

permitidas pela Lei, deverá ser precedido de determinação da autoridade judiciária (Guia de 

Acolhimento).  
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§ 1º. Excepcionalmente, somente o Conselho Tutelar aplicará a medida sem Guia de 

Acolhimento em caráter excepcional e emergencial, tais como nos casos de: a) acolhimento 

de urgência para a proteção de vítimas de violência ou abuso sexual; b) da não 

localização dos pais ou responsáveis e familiares após esgotadas as diligências cabíveis 

na rede de atendimento; c) incapacidade temporária dos genitores para exercício do 

poder familiar, (casos de embriaguez, surto psiquiátrico, prisão dos  responsáveis) não 

havendo família extensiva para assumir os cuidados da criança ou adolescente sob 

guarda. 

§ 2º. As medidas de acolhimento institucional poderão/deverão ser aplicadas pelos Conselhos 

Tutelares, em caráter excepcional e emergencial, conforme parágrafo anterior, apenas em se 

tratando de criança ou adolescente que já se encontre fora do convívio familiar ou quando 

houver flagrante de abuso ou de violência intra-familiar, devendo, em qualquer caso, ser o 

acolhimento imediatamente comunicado ao Ministério Público e à autoridade judiciária, 

juntamente com o TERMO DE COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

(modelo I do Anexo), o qual conterá os elementos de convicção necessários à deflagração de 

procedimento judicial contencioso contra os pais ou responsável, que permita a formalização 

de tão drástica e extremada solução (art. 136, incisos I e XI e par. único c/c arts. 93, caput, 

101, §2º, 201, incisos III e VIII e 212, todos da Lei nº 8.069/1990). 

§ 3º. No caso do § 2º, o TERMO DE COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO, conforme 

modelo I, em anexo, deverá ser entregue à Unidade, por ocasião do acolhimento, e deverá 

conter, entre outros dados:  

a) a fundamentação, ainda que sumária, do motivo que ensejou a sua aplicação;  

b) quais as diligências envidadas antes que ela fosse decidida, já que é excepcional; 

c) se houve a cientificação dos pais ou responsável, da medida aplicada, ou a justificativa da 

impossibilidade de fazê-lo; 

d) se os pais ou responsável da criança ou adolescente incluído no programa de acolhimento 

institucional foram informados da possibilidade da revisão da medida, e que a autoridade 

competente para tanto é a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cacoal. 
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SAÚDE 

 

47º Quando houver necessidade, encaminhar para avaliação e, se necessário, incontinenti 

aplicação das medidas de proteção citadas nos artigos 101/VI e 129/II, III, VI. 

 

48º Ao aplicar as medidas de proteção, artigos 101/VI e 129/II, III, VI, o Conselho Tutelar 

deverá verificar com antecedência, a possibilidade de atendimento. No ato da aplicação de 

medidas, o recurso a ser utilizado será definido pelo Conselho Tutelar, após ouvir e considerar 

a opinião dos pais/responsável e criança/adolescente. 

 

49º Caberá ao Conselho Tutelar, ao encaminhar um atendimento para instituição de saúde, 

fazê-lo através de encaminhamento padrão, expondo os motivos das medidas de proteção 

aplicadas, evitando expor o usuário. 

 

50º Os pais ou responsável deverão dar retorno ao Conselho Tutelar do atendimento recebido 

no prazo máximo de quinze (15) dias, a partir do agendamento ou triagem. 

 

51º Quando alguma criança ou adolescente estiver em acompanhamento no Conselho Tutelar 

e este necessitar de informações relativas aos atendimentos de saúde, deverá ser encaminhado 

o pedido, por escrito, através de ofício, à Direção do Hospital ou Unidade de Saúde, com 

cópia aos setores específicos, sendo que o Conselho Tutelar solicitará retorno, em prazo 

definido, das situações encaminhadas. 

 

52º Quando o usuário não cumprir as medidas aplicadas e/ou não vincular-se ao tratamento, o 

Conselho Tutelar poderá representar ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público. 

 

USO DE DROGAS (LÍCITAS OU ILÍCITAS) 

 

53º A averiguação da denúncia deverá apontar se há indicativo de alteração de 

comportamento da criança/adolescente por conseqüência do uso de drogas. Havendo 

indicativo de alteração de comportamento, a criança/adolescente será encaminhada para 

avaliação biopsicossocial, ou seja, médica, psicológica e social junto à rede estadual ou 

municipal de saúde. 

 

54º Havendo necessidade de tratamento, envolver a família, avaliando, juntamente com a 

instituição, a participação de outros na efetivação do mesmo. 
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55º Aplicar as medidas de proteção à criança/adolescente, conforme artigo 101/I à VII do 

ECA e aos pais ou responsável, constantes no artigo 129/I à VII, para promoção do efetivo 

cumprimento das obrigações atinentes ao exercício do pátrio poder e da guarda. 

 

DESAPARECIMENTO  

(Fuga, rapto, seqüestro ou criança/adolescente perdida) 

 

56º Entrevistar o usuário, a fim de verificar se efetivamente ocorreu o desaparecimento, se 

reincidente, possíveis causas, bem como buscando subsídios para localização, explicando as 

atribuições do Conselho Tutelar e dos pais ou responsável. 

 

57º Orientar o usuário que registre o desaparecimento da criança/adolescente na Delegacia de 

Polícia, combinando com o usuário um prazo para que o mesmo dê um retorno ao Conselho 

Tutelar. Expirado este prazo e não havendo retorno, o Conselho Tutelar efetuará visita 

domiciliar ou notificação, a fim de verificar a situação. 

 

58º Quando a criança/adolescente for localizada, o Conselho Tutelar procederá a averiguação 

junto à criança/adolescente e família, a fim de constatar as possíveis causas do 

desaparecimento, aplicando as medidas cabíveis. 

 

PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL POR CRIANÇA 

 

59º Averiguar junto aos pais ou responsável e envolvidos, aplicando, se necessário, as 

medidas do artigo 101/I à VII e/ou 129/I à VII do ECA. 

 

60º Entregar a criança, sob termo de responsabilidade. 

 
PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL POR ADOLESCENTE 

 
61º Encaminhar o caso à Delegacia de Polícia Civil. 

 

PLANTÃO 

 

62º O plantão é de responsabilidade do Conselho Tutelar, que deverá providenciar escala 

semanal, comunicando ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia 

Civil e à Polícia Militar. 
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63º Os conselheiros plantonistas deverão, até o final de seu plantão, concluir as rotinas de 

encaminhamentos das situações que estão repassando aos novos plantonistas. Não sendo 

possível, pelo horário, deixarão todas as guias prontas, com relato detalhado dos 

procedimentos executados. 

 

64º Na chegada de criança e/ou adolescente, o plantão deverá avaliar a necessidade de 

alimentação, higiene, agasalho e cuidados médicos, tomando as providências cabíveis, sendo 

vedado medicá-los, exceto sob prescrição médica. 

 

65º Em caso de agressão física, levará a vítima ao atendimento de saúde e, incontinente, 

localizará pai, mãe ou responsável para proceder orientações sobre registro na Delegacia de 

Polícia e encaminhamento ao Instituto Médico Legal, solicitando o retorno dos pais ou 

responsáveis para a comprovação. Em não localizando pais ou responsável, ou se os mesmos 

forem os agentes da violação ocorrida, o plantão avaliará a necessidade de abrigo, bem como 

a do registro policial, podendo ser encaminhado de imediato um relatório ao Ministério 

Público, anexando o parecer médico.  

 

66º Entregará a criança ou adolescente aos pais ou responsável quando houver endereço, 

mediante termo de responsabilidade, anexando a este a notificação para comparecimento ao 

Conselho Tutelar. Em caso de não ser encontrado os pais ou responsáveis, havendo vínculo 

evidente, deixar com terceiros mediante termo de responsabilidade, se possível com 

testemunhas. 

 

67º Caso não tenha o endereço dos pais ou responsável, ou não havendo a localização dos 

mesmos, bem como a moradia localizar-se em área de risco ou difícil acesso, o conselheiro 

encaminhará a criança ou adolescente para abrigo, conforme diretrizes. 

 

68º Quando a criança e/ou adolescente for de outro município, primeiramente buscará a 

transferência, mediante termo de responsabilidade aos pais ou responsável, ao Conselho 

Tutelar ou Juizado de origem. Em não sendo possível, abrigará em caráter de urgência, 

comunicando incontinente o Conselho Tutelar de origem que terá o compromisso de proceder 

ao desabrigamento. 
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69º Os conselheiros, ao atenderem casos pertencentes a outros municípios, deverão contatá-

los imediatamente, a fim de garantir a continuidade do atendimento, atentando-se à 

competência do Conselho Tutelar, referida nos artigos 138 e 147 do Estatuto da Criança e 

Adolescente; e 

 

70º Não sendo agressão grave, pedirá que os pais ou responsável levem a criança e/ou 

adolescente ao atendimento médico. 

 

71º Havendo necessidade de atendimento especializado, os plantonistas aplicarão a medida 6º 

do artigo 129 do ECA. 

 

72º O plantão remeterá o caso ao Conselho Tutelar responsável, indicando o cumprimento da 

atribuição 4º do artigo 136 do ECA, no que couber. 

 

73º Caso um dos plantonistas constate algum encaminhamento inadequado por parte do 

colega, deverá questioná-lo no ato. Caso não solucione a divergência, adotará os seguintes 

encaminhamentos: 

a) colocará o caso em colegiado e, se necessário, à comissão de plantão; e 

b) registrará no livro de ocorrências do plantão, entrando em contato o mais breve possível 

com membro da comissão. 

 

74º Em o profissional da área de saúde recusar-se a precisar as lesões ou prejuízos sofrido 

pela criança ou adolescente, bem como o hospital negar-se em internar casos de comprovada 

necessidade, o Conselho Tutelar responsável efetuará comunicação ao Conselho Municipal de 

Saúde e ao Ministério Público. 
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AMPARO LEGAL DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 

 

NO CASO DO/A (S) DEVERÁ SER FEITO ENVIANDO-SE PARA 

 

* Art. 228 a 244 do ECA 
(penais) 

Encaminhar notícia Ao Ministério Público 

 

* Art. 245 a 258 do ECA 

(administrativas) 

Encaminhar notícia ou 

Representar 
 

Ao Ministério Público ou 

Ao Juizado da Infância 
 

* Crimes do Código Penal e 
demais leis (inclui as 
categorias de maus-tratos) 
com ausência dos pais ou 
colidência de interesses 

 

Encaminhar notícia 

 

Ao Ministério Público 

 

 

 

* Ações de separação de 
corpos (cabível mesmo à 
União Estável), separação 
judicial, regularização de 
guarda, pedido de adoção, 
pensão alimentícia 
 

 

 

Orientar o usuário 

 

 

À Defensoria Pública 

* Afastamento do agressor 

do lar 

 

Encaminhar notícia  

Encaminhar usuário 
 

Ao Ministério Público ou 

À Defensoria Pública 
 

* Ações de perda e 

suspensão do poder-familiar 

Representar Ao Ministério Público 

* Ações de responsabilidade 

do Poder Público por falta, 

inadequação ou insuficiência 

de serviço público (saúde, 

educação, p.ex.) 

Encaminhar notícia  

Encaminhar usuário 
 

Ao Ministério Público ou 

À Defensoria Pública 
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REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA  (ECA, art. 194) 

 

Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Infância e da Juventude da Comarca de Cacoal. 
 
 

O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CACOAL OU 
MINISTRO ANDREAZZA , por seus agentes signatários, no uso de suas atribuições legais, 
vem à presença de V. Exa., com base nos arts. 194 e seguintes do ECA, representar por 
cometimento de infração administrativa , 
________________________________________________________ (descrever os dados 
qualificativos da pessoa contra quem está se representando, nome, profissão, idade, 
residência e/ou local profissional, ...) em favor da criança/adolescente 
_____________________________________________________________, nascido em 
______________________________, filho de ______________________________e de 
______________________________residente em ______________________________, 
fundamentado na situação que abaixo se descreve: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(Obs. Os Conselheiros devem fazer um relatório demonstrando que o representado cometeu a 
infração administrativa (arts. 245 a 258 do ECA) que o Conselho o acusa. Devem tornar 
clara a prática infracional que é descrita no artigo da lei, e que fundamenta a representação) 
 

ASSIM AGINDO, o representado incorreu nas penalidades administrativas do 
art. ____ do ECA, motivo pelo qual se requer: 

a) a instauração do competente procedimento judicial; 
b) a intimação do representado para apresentar sua defesa; 
c) a intimação do Ministério Público para sua manifestação;  
d) a oitiva das testemunhas adiante arroladas; 
e) o prosseguimento do feito até final julgamento. 
Instruem o presente as cópia anexas. 
(Toda a documentação que vier mencionada no relatório feito deverá vir 

anexada como prova firmatória da sua ocorrência, ex. termos de declaração, aplicação de 
medidas, encaminhamentos, etc.) 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 
Cacoal ou Ministro Andreazza, ___/___/___ 
 
Conselheiro(a) Tutelar  
Assinatura 
 

Rol de testemunhas: nome e endereço 
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REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO — NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, 

SERVIÇO SOCIAL, PREVIDÊNCIA, TRABALHO E SEGURANÇA (ECA, art. 136, II, 
“a”) 

 
Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde 

O Conselho Tutelar de ... (colocar o nome da cidade), sediado à Rua (Av.) ... 

(endereço completo), por seu órgão abaixo assinado, vem perante V.Sa., com fundamento no 

art. 136, inciso III, letra “a”, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

requisitar a internação na rede hospitalar municipal da criança (ou adolescente) Fulano de 

Tal ... (qualificação completa da criança ou adolescente que necessita do serviço de saúde) 

..., pelo motivo abaixo descrito: 

 

Que a criança (ou adolescente) acima mencionada é portadora de doença ... 

(descrever o fato). 

 

Acontece, porém, que seus pais vêm tentando conseguir uma vaga no hospital da 

cidade, não conseguindo, sob a alegação de falta de leitos disponíveis ... 

 

Isto posto, este Conselho Tutelar requisita e determina a internação hospitalar do(a) 

paciente acima referido, tendo em vista ser prioritário o seu atendimento e inexistir outro 

estabelecimento que possa atendê-lo nesta cidade. 

 

Por fim, informo a V.Sa. que o descumprimento da presente constitui infração 

administrativa (ou, conforme o caso, infração penal prevista no art. 236 do ECA), prevista 

no art. 249 do ECA. 

 

(Local e data) 

 

(Nome e assinatura do conselheiro tutelar) 
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OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO OU COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU INFRAÇÃO PENAL (ECA, art. 136, IV)  

   

Ofício n.º ... (Local e data)  

Senhor(a) Promotor(a)  

Pelo presente, encaminho a V. Exa. notícia veiculada neste Conselho Tutelar que 
constitui infração administrativa (ou penal, conforme o caso) contra os direitos da criança e 
do adolescente.  

Em anexo, envio-lhe cópia da ficha de registro da ocorrência, onde consta o resumo do 
depoimento da vítima.  

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração.  

(Nome e assinatura do conselheiro tutelar)  

Ao Exmo. Sr.  

Dr(a). (nome do(a) Promotor(a) de Justiça)  

DD. Promotor de Justiça  

Nesta  
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APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS PAIS OU RESPONSÁVEL (ECA, 
art. 129, I a VII) 

 
TERMO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

AOS PAIS OU RESPONSÁVEL 

N. ... 

Pai ou responsável: ... (nome) 

Aos ... dias do mês de ... de ..., no plantão de atendimento do Conselho Tutelar, 

sediado à Rua (Av.) ... (endereço completo), o Conselho deliberou aplicar a medida 

protetiva, prevista no art. 129, inciso II, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), referente à inclusão em programa oficial (ou comunitário) de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras (ou toxicômanos) ao Sr(a). ...(nome do pai ou 

responsável ou adolescente e seu endereço) ..., pelo fato comprovado e confirmado pelo 

(pai ou responsável) aqui presente, de ser viciado em bebidas alcoólicas. Em decorrência 

disso, as crianças (ou adolescentes) ficam, sistematicamente, abandonadas e perambulando 

pelas ruas desta cidade, sofrendo toda sorte de privações, colocando em risco seu 

desenvolvimento físico, mental e social. 

 

O Sr(a). ... aceitou ser encaminhado para o programa comunitário de orientação de 

tratamento de alcoólatras, denominado AAA — Associação dos Alcoólatras Anônimos, 

localizado à Rua (Av.) ... (endereço da instituição). 

 

Ciente e de acordo: ... (nome e assinatura do responsável) 

 

(Nome e assinatura do conselheiro tutelar) 
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TERMO DE VISITA DE INSPEÇÃO 

 
Aos ... dias do mês de ... de ..., às ... horas, o Conselho Tutelar do Município de 

..., através de seus Conselheiros, Sr(a). ..., Sr(a). ... e Sr(a). ..., realizou a visita de 

inspeção na entidade de atendimento denominada ..., localizada à Rua (Av.) ... 

(endereço completo), que tem como finalidade abrigar crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e social, ameaçados ou privados da convivência de sua 

família, sendo, na ocasião, recepcionados pelo(a) diretor(a) da citada entidade, Sr(a). ... 

(qualificação completa). Após visitar todas as dependências da entidade, o Conselho 

constatou as seguintes irregularidades: 

 

1. .................(descrever as irregularidades) ............................................. 

2. ........................................................................................................... 

3. ........... 

 

Em seguida, os Conselheiros deram por concluída a visita de inspeção, às ... 

horas, quando lavraram este termo. 

 

(Nome e assinatura dos conselheiros presentes e do diretor da entidade.) 
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TERMO DE DECLARAÇÕES 

 
Ata da ... . ª sessão. Aos ... dias do mês de ... de ..., às ... horas, durante 

a ... .ª sessão do Conselho Tutelar do Município de ..., estando presentes os Conselheiros 

Sr(a). ..., Sr(a). ... e Sr(a). ..., foi realizado o seguinte ato: 

 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

Caso n.º ... 

Nesta data, na sede do Conselho Tutelar do Município de ..., compareceu a criança 

(adolescente) ..., nascida aos ... de ... de ... (qualificação completa), estando a mesma 

acompanhada de seu genitor, tendo, em resumo, relatado o 

seguinte: ... (descrever os fatos). 

 

Nada mais havendo a ser tratado nesta sessão, os Conselheiros abaixo assinados 

encerraram os trabalhos. 

 

(Assinatura dos conselheiros, do(a) declarante e de seu responsável) 
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TERMO DE COMUNICAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
 
I – Identificação do Acolhimento: (Preenchimento obrigatório do Conselheiro Tutelar) 
 
Nome do Conselheiro: 

 

Qual conselho?___________________________________________________________  
 
Data de acolhimento:________/_________/_____________Horário_________________ 
 
 
II – Identificação da Instituição de Acolhimento: (Preenchimento obrigatório do 
Conselheiro Tutelar) 
 
Nome:__________________________________________________________________ 
 
 
III – Identificação da Criança e/ou Adolescente: (Preenchimento obrigatório do 
Conselheiro Tutelar)  
 
Nome: 

 

Sexo:        (   ) Masculino           (    ) Feminino 

Apelido: 

Data de Nascimento:                                                           Idade: 

Naturalidade:                                                                     UF: 

Registro Civil:  (  ) Sim    (  ) Não                                     Identidade: 

Pai: 

Mãe: 

Responsável: 

Endereço: 

 

Bairro: 

 

Telefone:                                                               Contato: 
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IV - Motivo Inicial para o Acolhimento: 
 
(  ) Abandono pelos pais ou responsáveis 
(  ) Abuso sexual/ suspeita de abuso sexual 
(  ) Abusos físicos ou psicológicos contra a crianças ou adolescentes 
(  ) Carência de recursos materiais da família ou responsável 
(  ) Conflito no ambiente familiar 
(  ) Devolução por tentativa de colocação familiar mal sucedida 
(  ) Em razão de sua conduta 
(  ) Exploração sexual para fins de prostituição infanto juvenil 
(  ) Falta de creche ou escola em horário integral 
(  ) Genitor(es) Abrigado(s) com o filho 
(  ) Negligência 
(  ) Orfandade 
(  ) Pais ou responsáveis dependentes químicos ou alcoolista 
(  ) Prostituição dos Pais 
(  ) Responsável cumprindo pena privativa de liberdade 
(  ) Responsável impossibilitado de cuidar por motivo de doença 
(  ) Risco de vida na comunidade 
(  ) Situação de rua 
(  ) Transferência de outro abrigo 
(  ) Uso abusivo de drogas ou álcool 
 
V - Alternativas tentadas para evitar o acolhimento: 
 
(  ) Localização de pais/ ou responsáveis 
(  ) Localização de outros familiares 
(  ) Buscou outros serviços na rede? 
Quais?_______________________________________________ 
  
VI - Relatório Sucinto (Preenchimento obrigatório do Conselheiro Tutelar) 
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______________________________________________________ 
Assinatura do Conselheiro Tutelar  
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SOLICITAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR 

DE CRIANÇA/ADOLESCENTE. 

(artigo 136, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 
Data de atendimento:____/____/____ 
 
1. Dados do(a) Criança ou adolescente: 
Nome:__________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:____/____/____   Cidade:_______________  Estado:________  
Idade:______ Sexo: (   ) Fem. (    ) Masc.     
Filiação: 
Pai:_____________________________________________________________________ 
Mãe:____________________________________________________________________End
ereço:______________________________________________________________ 
Bairro:______________________________________ 
Cidade:___________________ Estado:__________ Telefone:_____________ 
Residência: (    ) casa (    ) apartamento (    ) barraco (     ) vive nas ruas / Ponto de 
referência:_______________________________________________________________ 
Matriculado: ( ) sim  (   ) não / Qual Escola : ______________________________ 
Atendido por programa/serviços:  
( )sim: Qual: ( ) CRAS ( ) CREAS ( ) CAPS (  ) outros: _____________________  
Qual o profissional responsável?___________________ 
(    ) não: Por que?______________________  
 
2. Documentos da criança/adolescente: 
(    ) certidão de nascimento  (     ) RG       (    ) CPF       (     ) Não tem  
 
3. Estado geral de saúde da criança/adolescente: 
(  ) faz tratamento médico   (  ) aparenta indícios de distúrbios mentais      
(  )  possui alguma doença infectocontagiosa 
(  ) usa medicamentos controlados / Quais: 
________________________________________________________________________ 
 
4. Caracterização da Situação de Risco: 
(   )Agressão Física  (   )Agressão Sexual    (    )Negligência\Abandono  
 
Agressor:    (  ) parente    (  ) pai    (  ) padrasto  (  ) madrasta   (  ) avô(ó)  (  ) irmão(ã)        (  ) 
tio(a)   (  ) primo(a)   (  ) amigo(a)  (  ) desconhecido (   )outros: ________ 
 
Própria Criança/Adolescente envolvida com: 
(  ) álcool     (  ) drogas   (  ) exploração sexual   (  ) pornografia 
(  ) trabalho infantil      (  )  urbano    (  )  rural 
(  ) Vive nas ruas         (  ) Desaparecido    (  ) Deficiência Mental    (  )  Deficiência 
Física/Saúde:_____________________________________________________________ 
 
Durante quanto tempo a criança/adolescente foi ou é vítima de agressão? 
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Local da(s) Ocorrência(s): __________________________________________________ 
 
Foi registrada ocorrência policial?   (    ) sim      (    ) não  
 
Verificou a existência de parentes ou pessoas idôneas (vizinhos, padrinhos, amigos e 
membros da comunidade local, etc), com vínculo de afinidade e afetividade dispostos a 
acolher provisoriamente a criança/adolescente?    (     ) sim   (     ) não 
 
Identificação do familiar ou pessoas idôneas procurados: 
 
Nome:__________________________________________________________________ 
Endereço:_______________________________________________________________Bairr
o:_____________________________Cidade:_______________________________ 
Estado:_____________ Telefones: ___________________________________________ 
 
 
 
Relatório Sucinto (Preenchimento obrigatório do Conselheiro Tutelar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do Conselheiro Tutelar  
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TERMO DE CIENTIFICAÇÃO DO PAI OU RESPONSÁVEL 
 
Nome _________________________________________________________________, 
RG__________________, CPF _______________________, domiciliado na Rua 
________________________________________________________________________  
Nome________________________________________________________________,__ 
RG__________________, CPF _______________________, domiciliado na Rua 
________________________________________________________________________ 
_____ _________________________________________________________________, 
foi(ram) devidamente(s) cientificado(s) da aplicação da medida protetiva de inclusão em 
programa de acolhimento institucional a ser feito na entidade 
_________________________________________________________________, localizada à 
Rua ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 
 
Informei       Não Informei       quanto à possibilidade da revisão da medida, e que a 
autoridade competente para tanto é a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Porto 
Velho/RO. 
Não tendo condições de constituir advogado o Estado lhe assegurará o direito através da 
Assistência Judiciária/Defensoria Pública. 
Justificativa por não ter informado: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

Cacoal/RO,____ de_________________ de ______ . 
 
 

_____________________________________ 
Agente Responsável pelo Acolhimento 

 
 

_____________________________________ 
Pai/Responsável 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


