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Ata da Plenária Ordinária nº. 485 do Conselho Estadual 1 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, 2 

realizada em 27 e 29 de outubro e de 2020. 3 

 Às nove horas do dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte, deu-se início 4 

à Plenária ordinária nº 485 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente – CEDICA/RS, realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da 6 

Microsoft, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) 7 

Conselheiros(as):  Lúcia Flesch (USBEE), Marta Gomes (FASE), Charles Pranke 8 

(AMENCAR), Patrícia Dias (PACRI), Elisandra Moreira (FUNDAÇÃO PROTEÇÃO), 9 

Andreia Paz (DPE), Alexsandra Araujo e Cláudia Alfama (FADERS), Lisiane dos 10 

Santos (UBEA), Maria da Graça Malaguez (FERGS), Arlindo Oliveira (BM), Cleci de 11 

Lima (SES), Flávia Reis (PGE), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), Berenice da Costa 12 

(ACPM Federação), Lino Morsh (Pastoral do Menor – CNBB), Simone Romanenco 13 

(SEC) e Marcelo da Silva (FEAPAES). Ausência Justificada: OAB e SJCDH. 14 

Presentes também: Lauren Stein (Estagiária CEDICA), Aline Stumpf (Estagiária 15 

DDHC), Carolina Drugg (PIM/SES) e Mariele Diotti (SJCDH). A presidente Lúcia 16 

iniciou dando as boas-vindas para a nova representante da PGE, Flávia Reis e para 17 

as estagiárias Aline Stumpf e Lauren Stein. Em seguida apresentou a pauta do dia e 18 

informou que a comissão de gestores sugeriu que fosse realizada reunião 19 

preparatória sobre as propostas estaduais com os delegados da X Conferência 20 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 18 de novembro. Sobre 21 

os encaminhamentos da Nota Técnica sobre a Portaria n° 2561/2020 do 22 

Ministério da Saúde: Informou que a minuta final da nota foi encaminhada para os 23 

atores envolvidos na temática e que a Rosangela Moreira ficou responsável de 24 

encaminhar a consulta aos Comitês Municipais de Enfrentamento à Violência Sexual 25 

contra Crianças e Adolescentes. Nota Técnica do Ministério Público Estadual 26 

sobre o Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente – FECA: Lúcia 27 

apresentou o conteúdo da nota e após, solicitou que a comissão de orçamento e 28 

fundos realizasse estudo e parecer. Encaminhamentos quanto aos temas da 29 

pauta Educação: Foi deliberado por encaminhar ofício a SEDUC, solicitando 30 

audiência com o Secretário de Educação e esclarecimentos sobre o fechamento da 31 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Estado do Rio Grande do Sul. Rede 32 

nacional e termo de compromisso pela Primeira Infância: Lúcia convidou a 33 

representante da Secretaria de Estado da Saúde, Carolina Drugg para apresentar a 34 

campanha “Criança é Prioridade”. ‘Carolina relatou que a Rede Nacional Primeira 35 

Infância - RNPI realiza um trabalho com órgãos e instituições em defesa dos direitos 36 

à primeira infância. Realizou a leitura das 7 ações prioritárias do Termo de 37 

Compromisso com a Primeira Infância, que são: 1. Ampliação da rede de 38 

estabelecimentos de educação infantil; 2. Melhoria da qualidade da educação 39 

infantil; 3. Fortalecimento do programa Estratégia da Saúde da Família; 4. 40 

Implementação e aperfeiçoamento de programas de visitas domiciliares; 5. 41 

Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 42 

(PNAISC); 6. Implementação ou ampliação de programas de Assistência Social; 7. 43 

Investimentos na infraestrutura municipal garantindo saneamento básico. O termo 44 

tem como objetivo incentivar os novos gestores em âmbito municipal a assinar o 45 

compromisso de assegurar os direitos das crianças. A ideia é que o CEDICA apoie a 46 

campanha e contribua com a RNPI. Lúcia compartilhou a carta de apresentação da 47 

RNPI, após leitura, Ivonete destacou a importância da carta compromisso, pois é 48 
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uma responsabilidade pública que os candidatos assumem com a primeira infância. 49 

Carolina informou que a carta compromisso foi encaminhada para os diretórios dos 50 

partidos e aos 20 municípios de grande porte do Estado do RS. Além desta 51 

mobilização, a ideia é estimular a participação dos Conselhos Estaduais e 52 

Municipais. Lino sugeriu que os Fóruns Municipais dos Direitos da Criança e do 53 

Adolescente fossem mobilizados, para fortalecer a campanha. Simone ressaltou a 54 

importância dos fóruns no controle social. Lúcia informou que desde setembro está 55 

sendo realizada a discussão sobre o Plano da Primeira Infância no RS, a partir da 56 

proposta do executivo da criação de um grupo de trabalho. Encaminhamento: 57 

Elaboração de resolução de apoio a campanha e carta de compromisso e ofício 58 

circular orientando os COMDICAs a mobilizarem os candidatos a priorizarem a pauta 59 

da primeira infância. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 14 conselheiros. 60 

Carolina informou que a RNPI está à disposição para esclarecer qualquer dúvida 61 

dos COMDICAs e agradeceu o acolhimento do colegiado a pauta da primeira 62 

infância. Apresentação do Plano Estadual Decenal de Promoção, Proteção e 63 

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 64 

Comunitária - PCFC: Lúcia informou que a Mariele já realizou está apresentação 65 

em outros momentos ao colegiado e que na plenária de hoje será apresentada a 66 

finalização do plano. Comunicou que o Conselho Estadual de Assistência Social – 67 

CEAS foi convidado para participar desta plenária, porém devido ao prazo do 68 

convite, não foi possível efetivar a participação do colegiado, mas de qualquer 69 

forma, o plano será apresentado ao CEAS.  Mariele agradeceu o espaço 70 

disponibilizado pelo CEDICA e realizou a apresentação do plano. Informou que no 71 

ano de 2011 foi constituído o Comitê Intersetorial de Convivência Familiar e 72 

Comunitária. Em 2018, o PCFC foi aprovado pelo CEAS, porém o CEDICA realizou 73 

apontamentos, que levaram os dois Conselhos (CEAS e CEDICA) a deliberaram 74 

conjuntamente pela retomada do Comitê Intersetorial de Convivência Familiar e 75 

Comunitária. Mariele fez uma breve explanação sobre como o plano está organizado 76 

quanto: à metodologia, diagnóstico, Marco Legal e conceitual, plano de ações, 77 

participação do controle social e órgãos públicos, sistema de monitoramento e 78 

avaliação. Apresentou o Plano de Ações com seus 4 eixos, que são: Eixo 1 – 79 

Análise da Situação e Sistemas de Informação; Eixo 2 – Atendimento; Eixo 3 – 80 

Marcos Normativos e Regulatórios; Eixo 4 – Mobilização, Articulação e Participação. 81 

Explicou que alguns eixos estão sem ações e que o controle social poderá contribuir. 82 

Lúcia justificou que os eixos que estão sem ações ficaram para serem retomados 83 

nesta plenária. Ficou acordado que as comissões operacionais do CEDICA irão 84 

apresentar parecer do PCFC na plenária ordinária de novembro. Marcelo relatou 85 

sobre o desafio que CEAS e CEDICA terão em estudar está pauta em conjunto e 86 

parabenizou o trabalho realizado pelo Comitê. Ivonete destacou a importância da 87 

aprovação do PCFC e de como ele irá impactar nas políticas públicas. 88 

Encaminhamento: Realizar análise do PCFC em conjunto com o CEAS. Minuta de 89 

resolução que altera os prazos da resolução n° 224/2020 do CEDICA/RS: Lúcia 90 

informou sobre a necessidade de alteração dos prazos de pedidos de 91 

inscrição/registro e manutenção de inscrição e à emissão de documentos às 92 

Organizações da Sociedade Civil e da Administração Pública pelos Conselhos 93 

Municipais para até 31 de dezembro de 2020, devido a continuidade do estado de 94 

calamidade pública pela pandemia da COVID19. Em votação: Aprovado por 95 

unanimidade pelos 14 conselheiros presentes. Em seguida, informou que os 96 
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municípios estão solicitando a ampliação do prazo para a entrega dos Planos 97 

Decenais Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, devido a pandemia. 98 

Ficou acordado retomar a discussão dos prazos dos Planos Decenais na próxima 99 

plenária. Ata n° 484/2020: Foi informado que na plenária ampliada n° 484/20, os 100 

convidados presentes solicitaram que a ata da reunião fosse encaminhada com 101 

brevidade, por este motivo, ela está na pauta do dia de hoje. Em votação: 12 votos 102 

favoráveis e 2 abstenções. Lúcia solicitou sugestões de data, para discutir os 103 

encaminhamentos da Nota Técnica sobre a Portaria n° 2561/2020 do Ministério da 104 

Saúde. Marta considerou desnecessário realizar plenária extraordinária para realizar 105 

esta discussão e sugeriu que a deliberação fosse realizada na próxima plenária 106 

ampliada. Lúcia solicitou que a secretária do CEDICA, reitere o ofício circular sobre 107 

a consulta da Nota Técnica. Ficou acordado que os órgãos e instituições que 108 

compõem o CEDICA, deverão encaminhar seus apontamentos pelo google forms, 109 

criado para a consulta da Nota. Marta informou que os adolescentes do Comitê de 110 

Participação Adolescente – CPA, receberam convite do RS Seguro, para 111 

participarem do lançamento da Semana Estadual de Prevenção da Gravidez na 112 

Adolescência. Apresentou preocupação em efetivar a participação dos adolescentes, 113 

sem o CEDICA realizar uma preparação prévia sobre a temática, em uma Live onde 114 

estará o Governador do Estado. Lúcia concordou com a fala da conselheira Marta, 115 

tendo em vista, que a escolha dos adolescentes do CPA/CONANDA foi realizada na 116 

semana passada. Lisiane relatou que compreende a expectativa da conselheira 117 

Rosângela em indicar os adolescentes do CPA para a Live, mas considerou que 118 

seria irresponsabilidade do CEDICA em indicar os adolescentes, sem que haja uma 119 

preparação. Lúcia sugeriu que o CEDICA provocasse o RS Seguro a convidar os 120 

adolescentes do CPA a participarem do grupo. Em seguida, propôs a criação de um 121 

grupo de trabalho com um membro de cada comissão, para elaboração de uma 122 

minuta de orientação aos municípios sobre a saúde na adolescência. Elisandra 123 

lembrou sobre a temática do tabu da menstruação, que o CEDICA precisa retomar. 124 

Encaminhamento: Sugerir a representação de adolescentes no grupo de prevenção 125 

a gravidez na adolescência e criação de grupo de trabalho do CEDICA sobre a 126 

saúde na adolescência. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 12 127 

conselheiros presentes. Lúcia solicitou que os gestores das comissões realizem a 128 

indicação de um conselheiro para compor o grupo de trabalho. Ficou acordado que 129 

as indicações deverão ser apresentadas na continuação desta plenária, dia 29 de 130 

outubro. Requisitou que as comissões identificassem suas pendências, para 131 

apresentar na próxima quinta-feira. Andreia solicitou que fosse inserida na pauta a 132 

minuta sobre educação. Em votação: Aprovado por unanimidade. Foi informado que 133 

os documentos que faltam para a pauta de continuação da plenária, serão 134 

encaminhados até o final da tarde de hoje. Às nove horas do dia vinte e nove de 135 

outubro de dois mil e vinte, deu-se início ao segundo turno da Plenária ordinária nº 136 

485 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, 137 

realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da Microsoft, coordenada pela 138 

Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) Conselheiros(as): Andreia Paz 139 

(DPE), Karine Brum e Arlindo Oliveira (BM), Charles Pranke (AMENCAR), Lisiane 140 

dos Santos (USBEA), Lúcia Flesch (USBEE), Luciane Escouto (Pastoral do 141 

Menor/CNBB), Patrícia Cibils (PGE), Danusa Cunha (SEDUC), Maria da Graça 142 

Malaguez (FERGS), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), Simone Romanenco (SEC), 143 

Juliana Azevedo (SJCDH), Marta Gomes (FASE), Berenice da Costa (ACPM 144 
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Federação) e Letícia Magalhães (OAB). Justificaram: SES e FPE. Presentes 145 

também: Lauren Schmitt e Aline Stumpf. Lúcia iniciou o segundo turno da plenária 146 

trazendo a solicitação da conselheira Karine, de realizar a inversão de pauta, para 147 

discutir a minuta de resolução sobre a violência institucional. Karine informou que a 148 

Brigada Militar realizou alterações na redação da minuta, conforme anexo desta ata, 149 

grifado em azul. Karine relatou, na discussão sobre violência institucional, que não 150 

concorda com a utilização da palavra “institucional”, pois são os agentes que 151 

realizam a violência, não a instituição. Em seguida, apontou que a discussão da 152 

minuta, foi realizada somente na comissão de gestores. Lúcia ponderou e informou 153 

que a minuta já havia sido discutida em plenária. Solicitou que a secretária do 154 

CEDICA realizasse o resgate da discussão nas atas das plenárias anteriores. 155 

Reforçou sobre a importância e compromisso das instituições estudarem as matérias 156 

das plenárias. Após leitura da minuta, Lúcia informou que será necessário realizar a 157 

comparação dos documentos, pois as marcações dos apontamentos realizados na 158 

plenária que tratou sobre a minuta, foram desmarcados na atualização da BM. 159 

Simone aproveitou para solicitar que os destaques realizados nos documentos em 160 

discussão sejam mantidos. Lúcia propôs que sejam discutidas as contribuições da 161 

BM, para que após, seja realizado a comparação dos documentos. Sobre a 162 

sugestão da BM em recomendar ao Governo Federal à discussão, Luciane 163 

ponderou que seja repensada esta alteração. Considerou adequado que o CEDICA 164 

encaminhasse orientação e recomendação ao Conselho Nacional dos Direitos da 165 

Criança e do Adolescente – CONANDA. Patrícia Cibils informou que o Dr. Jorge 166 

Terra realiza curso para a Polícia Civil e Brigada Militar, na Comissão Permanente 167 

de Defesa dos Direitos Humanos da PGE. Ivonete concordou com a sugestão da BM 168 

em retirar o termo “violência institucional”. Lúcia relatou que a ideia é encaminhar a 169 

proposta ao CONANDA, para que possam realizar a discussão em nível federal. 170 

Andreia explicou que o termo “violência institucional” abrange os agentes das 171 

instituições e relatou que é a terceira plenária que esta pauta está em discussão. 172 

Patrícia Cibils relatou que entende a necessidade de contratação de novos 173 

defensores públicos, mas ao colocar esta recomendação na resolução, o CEDICA 174 

terá que apontar demais órgãos do Estado. Lúcia concordou com a fala da Patrícia e 175 

trouxe como exemplo a própria estrutura da Coordenadoria de Políticas para a 176 

Criança e o Adolescente e do CEDICA. Encaminhamento: Realizar comparação das 177 

minutas de resolução, incluir contribuições das conselheiras Andreia e Patrícia e 178 

após, realizar plenária ampliada convidando a Secretaria de Justiça e Direitos 179 

Humanos – SJCDH, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Segurança Pública 180 

– SSP, Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Ministério Público do Estado, 181 

Associação Estadual de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares do RS – 182 

ACONTURS, Tribunal de Justiça e demais atores envolvidos com a temática. Em 183 

votação: Aprovado por unanimidade pelos 13 conselheiros presentes. A revisão da 184 

minuta será realizada pela comissão de legislação e normas, às 9h, do dia 04 de 185 

novembro. Lúcia sugeriu realizar a plenária ampliada sobre a minuta, em um dos 186 

turnos da plenária ordinária de novembro. Relato das comissões: Lúcia destacou 187 

as pendências apontadas na reunião de gestores, que são: Prestação de contas do 188 

2° e 3° trimestre de 2020 do Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente – 189 

FECA; ampliação do prazo para finalização dos Planos Decenais Municipais; 190 

retomada das discussões sobre: Projeto de Lei sobre o tabu da menstruação e 191 

Projeto de lei sobre a doação e a reutilização de gêneros alimentícios e excedentes 192 
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de alimentos no Estado do RS e Nota técnica sobre o acolhimento institucional;  193 

resolução de orientações sobre os recursos do FECA; analise do PCFC; material de 194 

formação aos COMDICAs e Conselhos Tutelares; revisão da Lei de criação e 195 

Regimento Interno do CEDICA e Plano Estadual da Primeira Infância. Comissão de 196 

Articulação e Mobilização: Maria da Graça informou que a comissão agendou suas 197 

reuniões, para todas as quartas-feiras do mês de novembro. Realizou relato sobre a 198 

reunião da comissão do dia 28 de outubro. Nesta reunião foi discutido indicação de 199 

representação para o GT da Saúde da Adolescente, Plano de Convivência Familiar 200 

e Comunitária, Lei de Criação do CEDICA, parceria com a Rede Marista sobre 201 

comunicação, Calendário de Eventos 2021, Canal de Comunicação e minutas de 202 

resoluções do CEDICA. Comissão de Legislação e Normas: Lisiane informou 203 

sobre a dificuldade que a comissão tinha em reunir-se com todos os membros e que 204 

somente agora, com a indicação de novos conselheiros, irão conseguir trabalhar 205 

efetivamente com o grupo completo. Andreia informou que a comissão trabalhou na 206 

realização da nota técnica sobre a Portaria n° 2561/2020 do Ministério da Saúde e 207 

Editais FECA. Luciane e Patrícia estão tomando conhecimento sobre as leis e 208 

discussões da comissão. Lúcia solicitou que o processo de alteração da Lei de 209 

criação do CEDICA, seja resgatado junto com a SJCDH. Sugeriu realizar articulação 210 

em conjunto com o CEAS, que também está nesse processo para fortalecer a 211 

tramitação da alteração da Lei. Comissão de Medidas Socioeducativas e de 212 

Proteção: Simone relatou que se sente sobrecarregada e sozinha para realizar as 213 

demandas da comissão. Em seguida, expôs sua desmotivação com a comissão, 214 

pois possui dificuldade em reuni-la. Marcelo comunicou suas questões pessoais e 215 

institucionais, que o fizeram estar ausente das atividades. Marta relatou sobre a 216 

necessidade dos conselheiros comunicarem suas demandas de trabalho, para os 217 

gestores de suas instituições. Foi aprovado por unanimidade pelos 13 conselheiros 218 

presentes, a realização de uma minuta de resolução sobre a importância da 219 

participação e representação dos órgãos e instituições que compõem o CEDICA. A 220 

comissão de legislação e normas ficou responsável pela redação da minuta. 221 

Comissão de Orçamento e Fundos: Lúcia realizou o relato, pois a conselheira 222 

Juçara, gestora da comissão está em férias. Relatou que a comissão possui 223 

diversas demandas, porém não consegue efetiva-las, devido à ausência das 224 

representações. Comissão de Políticas Públicas: Marta informou sobre as pautas 225 

discutidas pela comissão e apresentou o aplicativo Trello que estão utilizando, para 226 

gerenciar e realizar as demandas. Lúcia realizou a leitura da minuta sobre a criação 227 

das Comissões Especiais de Formação de Conselheiros de Direitos e Tutelares e de 228 

Saúde da Mulher Adolescente no âmbito do CEDICA/RS. Informou que o papel 229 

destas comissões é dar celeridade nas pautas do colegiado. Luciane concorda com 230 

a criação das comissões, para descentralizar as ações do colegiado. Sugeriu que as 231 

representações destas comissões não fossem os gestores, para que não haja 232 

sobrecarga de trabalho. A comissão de legislação e normas irá estudar uma data, 233 

para realizar uma reunião ampliada sobre o regimento interno do CEDICA. Em 234 

votação minuta de resolução sobre a criação de comissões especiais: Aprovado por 235 

unanimidade pelos 13 conselheiros. Patrícia Cibils solicitou que conste em ata, a 236 

sobrecarga da representação, devido ao número de plenárias realizadas.  Lúcia 237 

reforçou que se todos os conselheiros participassem efetivamente, diminuiria a 238 

sobrecarga de trabalho. Solicitou que as comissões encaminhassem suas 239 

representações, para as comissões especiais, até o dia 13 de novembro. A 240 



 

 

 

 

 

 

 

CEDICA/RS – Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 9º andar, Sala dos Conselhos – Porto Alegre  

CEP: 90119-900 - Fone: (51) 3288.9396 - E-mail: cedica@sjcdh.rs.gov.br - Site: cedica.rs.gov.br 

 

 

 

comissão de articulação e mobilização indicou as representantes da Secretaria da 241 

Saúde, para compor a comissão de Saúde da Mulher Adolescente. Ficou acordado 242 

que as pautas que não foram concluídas nesta plenária, serão discutidas, no 243 

segundo turno da plenária ordinária de novembro. Marta comunicou sobre a reunião 244 

que acontecerá hoje, com o ponto focal do CPA/CONANDA. Informou que estão 245 

auxiliando os estados que não conseguiram implementar o Comitê de Participação 246 

de Adolescentes. Lúcia aproveitou para informar que os documentos solicitados pelo 247 

CONANDA sobre o CPA, foram enviados dentro do prazo estabelecido. Recordou o 248 

colegiado sobre a plenária ampliada, do dia 11 de novembro com o CEEVSCA. 249 

Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei a presente ata, que 250 

subscrevo com a presidente Lúcia Flesch. 251 

 252 

 253 

                                   254 
               Thanise Falcão                                                          Lúcia Flesch               255 

        Secretária do CEDICA/RS                                      Presidente do CEDICA/RS 256 
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ANEXO 
 

RESOLUÇÃO n° XXX/2020 257 

 258 

Dispõe sobre recomendação ao Governo 259 

Federal, Estado do Rio Grande do Sul e aos 260 

municípios gaúchos da utilização de 261 

protocolos de abordagem policial 262 

protetivos a adolescentes pela Polícia 263 

Federal, Polícia Rodoviária Federal, Brigada 264 

Militar, Polícia Civil, bem como a todos os 265 

integrantes com atuação das forças de 266 

segurança em nível federal, estadual e 267 

municipal, visando a evitar que os 268 

adolescentes sofram violações de seus 269 

direitos; bem como a utilização de câmeras 270 

de monitoramento e a realização de 271 

programa de educação e formação 272 

permanente, bem como de cursos de 273 

capacitação ou de aperfeiçoamento de 274 

forma periódica, sem prejuízo de outras 275 

medidas que entenderem pertinentes 276 

  277 

 278 

O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 279 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CEDICA/RS, no uso de suas atribuições 280 

estabelecidas no art. 2º da Lei n° 9.831, 19 de fevereiro de 1993, atualizada pela Lei 281 

12.484, de 12 de maio de 2006, em cumprimento ao artigo 2º do seu Regimento 282 

Interno e às deliberações da Plenária Extraordinária n° xxx/2020, realizada de forma 283 

virtual, e por maioria dos seus membros 284 

 285 

CONSIDERANDO a efetividade dos princípios constitucionais da cidadania e da 286 

dignidade da pessoa humana, erigidos como fundamentos do Estado Democrático 287 

de Direito Brasileiro (art. 1º, incisos II e III, da Constituição Federal); 288 

 289 

CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do 290 

adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal Brasileira de 1988 e no 291 

artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069, de 292 
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13 de julho de 1990; 293 

 294 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 4º do Estatuto da Criança e do 295 

Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, é dever da 296 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 297 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 298 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 299 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; 300 

 301 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 5º do Estatuto da Criança e do 302 

Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, nenhuma criança 303 

ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 304 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 305 

atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais; 306 

 307 

CONSIDERANDO que a criança e o(a) adolescente têm direito a proteção à vida e à 308 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 309 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 310 

existência, conforme artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 311 

Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990;  312 

 313 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 15 do Estatuto da Criança e do 314 

Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a criança e o 315 

adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 316 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 317 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis; 318 

 319 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 17 do Estatuto da Criança e do 320 

Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o direito ao 321 
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respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança 322 

e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 323 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais; 324 

 325 

CONSIDERANDO que, segundo o artigo 18 do Estatuto da Criança e do 326 

Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, é dever de todos 327 

velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 328 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor; 329 

 330 

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei nº 13.431/2017, que institui o sistema de 331 

garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e 332 

altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 333 

 334 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 228/2020 do CEDICA/RS, que dispõe 335 

sobre recomendações para regulamentação, no âmbito do Estado do Rio Grande do 336 

Sul, da Lei Federal nº 13.431/2017, regulamentada pelo Decreto Federal nº9.603, de 337 

10 de dezembro de 2018, que trata do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 338 

do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência; 339 

 340 

CONSIDERANDO o que preceitua a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, a 341 

qual define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, 342 

servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, 343 

abuse do poder que lhe tenha sido atribuído; 344 

 345 

CONSIDERANDO o que a Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997, definindo os crimes 346 

de tortura e definindo em seu artigo 4º, previsão de aumento de pena, se o crime é 347 

cometido por agente público (inciso I), e, se o crime é cometido contra criança, 348 

gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos 349 

(inciso II); 350 
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 351 

CONSIDERANDO o que preceitua a Resolução nº 225 do Conselho Nacional de 352 

Justiça (CNJ), a qual, em seu artigo 1º, estabelece que a Justiça Restaurativa 353 

constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, 354 

técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores 355 

relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio 356 

do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, trazendo, em seu artigo 357 

2º, os princípios que orientam a Justiça Restaurativa, quais sejam: a 358 

corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento às necessidades de 359 

todos os envolvidos, a informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a 360 

participação, o empoderamento, a consensualidade, a confidencialidade, a 361 

celeridade e a urbanidade; 362 

 363 

CONSIDERANDO que o art. 35, II e III, da Lei nº 12.594/2012 (Sistema Nacional de 364 

Atendimento Socioeducativo - SINASE), estabelece para o atendimento aos 365 

adolescentes em conflito com a lei, que os princípios da excepcionalidade, da 366 

intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo meios de 367 

autocomposição de conflitos, devem ser usados dando prioridade a práticas ou 368 

medidas que sejam restaurativas e que, sempre que possível, atendam às vítimas;  369 

 370 

CONSIDERANDO que os meios alternativos de resolução de conflitos apresentam 371 

um novo tipo de cultura na solução de conflitos, os quais estão centrados nas 372 

tentativas para negociar harmoniosamente a solução desses conflitos, direcionados 373 

à pacificação social tendo em vista seu conjunto, em que são utilizados e realçados 374 

a boa-fé e os métodos cooperativos e compreendem a negociação direta entre as 375 

partes, preservando a autoria e a autenticidade dos negociadores na solução de 376 

seus próprios conflitos; 377 

 378 

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o Código de 379 

Processo Civil, o qual estipula em seu artigo 3º, §2º, dentre as normas fundamentais 380 
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do processo civil que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução 381 

consensual dos conflitos” e no seu artigo 3º, §3º, que “a conciliação, a mediação e 382 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 383 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 384 

no curso do processo judicial”, revelando a importância destes institutos e impondo 385 

uma nova forma de atuação; 386 

 387 

CONSIDERANDO a frequência com que chegam as narrativas de violência policial 388 

aos Serviços de Medidas Socioeducativas em todos os territórios do município de 389 

Porto Alegre e de várias cidades do interior do Estado, por intermédio das famílias e 390 

dos adolescentes acompanhados e que tais relatos são muito preocupantes e não 391 

podem ser ignorados (seria importante pontuar os documentos onde constam estas 392 

denúncias); 393 

 394 

CONSIDERANDO que o processo socioeducativo se inicia desde o momento da 395 

abordagem policial e que o processo de trabalho das equipes técnicas de 396 

atendimento socioeducativo, que acompanham os adolescentes acerca de atos 397 

infracionais cometidos, fica deveras prejudicado quando ocorre algum tipo de 398 

violência institucional (retirar a palavra institucional, pois, não são as instituições que 399 

comentem as violências mas sim seus agentes que transgridem às normas), 400 

produzindo obstáculos para a efetivação da atuação da equipe técnica na 401 

construção de projetos de vida e da percepção sobre si enquanto cidadãos 402 

detentores de direitos; 403 

 404 

CONSIDERANDO a necessidade urgente de se obter respostas ou possibilidades 405 

institucionais sobre o tema, sob pena de vermos reforçadas a segregação e a 406 

desconfiança da população (que é a destinatária dos serviços públicos), no poder do 407 

Estado, enquanto ente violador de direitos; (foi indagado, formalmente, às 408 

instituições, via CEDICA, sobre quais os procedimentos são adotados nos 409 

casos de violência contra adolescentes por seus agentes)? 410 
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 411 

CONSIDERANDO que, apesar de existirem instrumentos para coibir a violência 412 

institucional, como as Corregedorias-Gerais das Instituições Policiais e da FASE e o 413 

Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado - 414 

CRDH, os adolescentes e/ou familiares envolvidos nessas situações sentem-se 415 

acuados, com medo de represálias a posteriori, o que dificulta a responsabilização 416 

dos agentes violadores de direitos; 417 

 418 

RESOLVE:  419 

 420 

Art. 1º. RECOMENDAR ao Governo Federal, ao Estado do Rio Grande do Sul e aos 421 

municípios gaúchos a utilização de protocolos de abordagem policial protetivos a 422 

adolescentes pelas instituições com atuação das forças de segurança em nível 423 

federal, estadual e municipal. 424 

§ 1º Os protocolos referidos no caput devem ser construídos em rede com os 425 

órgãos estatais responsáveis por garantir o livre exercício dos direitos dos 426 

adolescentes, visando à normatização dos meios a serem utilizados pelos 427 

envolvidos para a resolução dos conflitos que possam surgir, inclusive com a 428 

utilização de armas não letais, sempre que possível, e a evitar que os adolescentes 429 

abordados ou apreendidos sofram violações de seus direitos, sem prejuízo da 430 

adoção de outras medidas que entenderem pertinentes. 431 

 432 

§ 2º. Para a elaboração desses protocolos, recomenda-se que seja observado 433 

o seguinte: 434 

I - Utilização de táticas de negociação e mediação de conflitos, 435 

priorizando o estabelecimento do diálogo; 436 

II – Utilização visível do nome e a patente do agente público durante sua 437 

atuação; 438 

III - A presença, preferencialmente, de agente do sexo feminino junto às 439 
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equipes para realização de busca pessoal em mulheres, caso 440 

necessário, evitando constrangimentos, devendo ser respeitada, ainda, a 441 

identidade de gênero, bem como o direito de a pessoa transgênero optar 442 

pela revista realizada por homem ou por mulher; 443 

IV- Preenchimento de relatório individual pelos agentes da segurança 444 

pública documentando efetiva utilização de arma letal ou menos letal; 445 

V- Fornecimento, aos adolescentes e seus familiares/responsáveis, do 446 

endereço e telefone da Delegacia de Polícia, para a qual os possíveis 447 

flagranteados serão encaminhados, bem como a informação por parte 448 

da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o fluxo de eventuais 449 

prisões/apreensões quando não houver a condução direta; 450 

VI – Utilização de viaturas que possuam aparelho GPS ou com a 451 

utilização de câmeras de monitoramento, quando houver e, inexistindo, 452 

que seja informado o preenchimento correto das planilhas que tratam do 453 

trajeto percorrido com o auxílio da utilização de câmera de 454 

monitoramento de rua quando necessário; 455 

VII - Esclarecer às forças de segurança que não há qualquer proibição 456 

de utilização de registros fotográficos e audiovisuais ou de realizar 457 

qualquer registro fotográfico das ações dos agentes durante a 458 

abordagem e/ou apreensão, sem prejuízo do dever de sigilo externo, 459 

cuja inobservância pode acarretar responsabilização civil, administrativa 460 

e penal; 461 

VIII – Informar, no momento da abordagem e/ou da apreensão dos(as) 462 

adolescentes, os seus direitos, em especial o de permanecer em silêncio 463 

e, ainda, esclarecer que todo o procedimento está sendo filmado e/ou 464 

fotografado; 465 

IX - Solicitar a presença dos pais ou responsáveis pelos(as) 466 

adolescentes ao local da abordagem/apreensão, sempre que 467 

possível; 468 
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X – Estabelecer como padrão a não utilização de algemas, salvo em 469 

hipótese de extrema necessidade devidamente justificada, bem como   470 

não conduzir o(a) adolescente em compartimento fechado da viatura; 471 

XI - Atentar quanto ao tempo mínimo de permanência de 472 

adolescentes acusados da prática de atos infracionais nas Delegacias 473 

de Polícia, disposto no art.185, §2º, da Lei nº8069/90, como forma de 474 

prevenir violações a seus direitos fundamentais; 475 

XII - Assegurar o transporte adequado aos adolescentes quando do 476 

deslocamento da instituição (FASE) para estabelecimentos externos, 477 

observando aqueles casos que o jovem apresente agravamento de 478 

perfil, transtornos psicológicos, maior necessidade de contenção ou 479 

manifeste motivação, expressa ou tácita, para a fuga, entre outros; 480 

XIII - Garantir a realização da inspeção individual ou revista corporal 481 

do adolescente antes de empreender à custódia. 482 

 483 

§ 3º. Aplica-se a presente resolução, excepcionalmente, aos(às) jovens adultos(as) 484 

até os 21 anos de idade, que estejam sob ordens judiciais expedidas por juízos com 485 

competência da Infância e  Juventude, especialmente a prevista no artigo 122 do da 486 

Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em consonância com o que 487 

estabelece o parágrafo único do artigo 2º do mesmo diploma legal. 488 

 489 

 490 

Art. 2º. RECOMENDAR ao Governo Federal, ao Estado do Rio Grande do Sul e aos 491 

municípios gaúchos que efetuem a aquisição e instalação de câmeras de 492 

monitoramento em todas as viaturas, bem como de câmeras individuais policiais, de 493 

forma a coibir a violência perpetrada por agentes públicos. institucional (novamente 494 

penso que este termo está inadequado). 495 

 496 

Art. 3º. RECOMENDAR a criação de um programa de educação e formação 497 
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permanente, bem como de cursos de capacitação ou de aperfeiçoamento de forma 498 

periódica (ao menos uma vez ao ano) nos quais esteja incluída a temática relativa 499 

aos direitos da criança e do adolescente, em especial o procedimento de apuração 500 

do ato infracional, bem como sobre a temática relativa a táticas de negociação e 501 

mediação de conflito, priorizando o estabelecimento do diálogo. 502 

 503 

Art. 4º RECOMENDAR à Defensoria Pública Estadual e à Assembleia Legislativa do 504 

Estado do Rio Grande do Sul, a criação de vagas especializadas de Defensores(as) 505 

Públicos(as) Plantonistas para atuação como defensores(as) na área da infância e 506 

juventude para acompanhar o adolescente junto aos plantões policiais em todo o 507 

Estado, assim como na área cível da infância e juventude, bem como a criação de 508 

vagas especializadas para atuação como defensores(as) da criança vítima ou 509 

testemunha em procedimentos judiciais decorrentes da Lei nº 13.431/2017 e 510 

também na área extrajudicial e em todos os procedimentos judiciais da infância e 511 

juventude em que for interessado. 512 

 513 

Art. 4° 5º Esta resolução entra em vigor no ato de sua publicação.  514 

 515 

Sessão Plenária Extraordinária nº xxx/2020 do Conselho Estadual dos Direitos da 516 

Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, do dia xx de julho de 2020. 517 

 518 

Porto Alegre, xx de julho de 2020. 519 

 520 

 521 

Lúcia Flesch 522 

Presidente do CEDICA/RS 523 

 524 

 


