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Medidas de Proteção 

- A chamada “situação de risco” existe quando a criança ou o 

adolescente estão em uma condição de maior vulnerabilidade e 

precisam de uma atenção mais específica da rede de proteção 

estabelecida pelo ECA. 

- Essa situação pode ter sido causada por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado, por falta, abuso ou omissão dos pais ou 

responsáveis ou em razão da conduta da própria criança ou 

adolescente (art. 98). 

 

 



Medidas de Proteção 

- Nestes casos, podem ser aplicadas medidas específicas de 

proteção. 

- As medidas previstas no art. 101 podem ser aplicadas em razão 

das necessidades específicas de cada criança ou adolescente.  

- Algumas podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar e outras, só 

pela autoridade judiciária. 

 



Medidas de Proteção 

- Para definir qual é a melhor medida (ou o conjunto de medidas) a 

ser aplicada, podem ser requisitados serviços de profissionais de 

outras áreas, como pedagogia, psicologia, serviço social. 

- As medidas aplicadas devem ser avaliadas continuamente, para 

que seus efeitos possam ser verificados.  

- É importante levar em conta as necessidades pedagógicas da c/a 

e devem ser preferidas as medidas que permitam um 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

 



Medidas de Proteção 

- Princípios que orientam a aplicação de medidas de proteção (art. 

100, p. único):  

- I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de 

direitos;   

- II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de 

toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à 

proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e 

adolescentes são titulares;  

 



Medidas de Proteção 

- III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a 

plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a 

adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos 

casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade 

primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo 

da municipalização do atendimento e da possibilidade da 

execução de programas por entidades não governamentais;  

 



Medidas de Proteção 

- IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção 

deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança 

e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a 

outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos 

interesses presentes no caso concreto;  

 



Medidas de Proteção 

- V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e 

do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, 

direito à imagem e reserva da sua vida privada; 

- VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades 

competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja 

conhecida;  

 



Medidas de Proteção 

- 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; 

- VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a 

necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou 

o adolescente se encontram no momento em que a decisão é 

tomada; 



Medidas de Proteção 

-  IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada 

de modo que os pais assumam os seus deveres para com a 

criança e o adolescente;   

- 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; 



Medidas de Proteção 

- XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, 

respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de 

compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados 

dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e 

da forma como esta se processa;  

 



Medidas de Proteção 

- XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, 

em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de 

pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, 

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 (respeitando-se  o seu grau de desenvolvimento).  

 



Medidas de Proteção 

- A lista das medidas de proteção está indicada no art. 101 do 

Estatuto.  No entanto, apesar de longo, o rol é meramente 

exemplificativo e podem ser adotadas outras medidas que se 

mostrem adequadas às necessidades pedagógicas da criança ou 

do adolescente. Observe: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

 



Medidas de Proteção 

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; 

 



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 

- A maior parte destas medidas pode ser aplicada tanto pelo 

Conselho Tutelar quanto pela autoridade judiciária. Porém, a 

inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em 

família substituta só podem ser determinadas pelo juiz. 

- O recebimento de c/a em entidade de acolhimento institucional, 

como medida de urgência, até é possível sem a determinação 

judicial, mas o fato deverá ser comunicado ao juiz da Vara da 

Infância em até 24 horas (veja o art. 93 do ECA). 

 



Medidas de Proteção 

- Art. 101, §2º: “em 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 (afastamento do 

agressor), 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”.    



Medidas de Proteção 

- O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas 

provisórias e excepcionais. 

- Podem ser usadas como forma de transição para a reintegração 

familiar ou para a colocação em família substituta. 

- Não são medidas privativas de liberdade.  

 



Medidas de Proteção 

- Observe que o afastamento de c/a do convívio familiar é uma 

providência excepcional e que só pode ser determinada pela 

autoridade judiciária. 

- Isso demanda a deflagração de procedimento judicial contencioso, 

a pedido do MP ou de legítimo interessado, no qual se garanta 

aos pais ou responsáveis o exercício do contraditório e ampla 

defesa.  



Medidas de Proteção 

- Crianças e adolescentes só podem ser encaminhados às entidades 

de acolhimento institucional por meio de uma Guia de 

Acolhimento. 

- Ela é expedida pela autoridade judiciária e que contém 

informações sobre a sua identificação, qualificação completa dos 

pais ou responsáveis (se conhecidos), seu endereço de residência, 

o nome de parentes ou terceiros interessados em tê-los sob sua 

guarda e os motivos da retirada ou da não-reintegração ao 

convívio familiar.  

 



Medidas de Proteção 

- Plano individual de atendimento: imediatamente após o 

acolhimento da c/a, a entidade que a receber deve elaborar um 

plano individual de atendimento. 

- Objetivo: reintegração familiar. Se houver ordem judicial escrita e 

fundamentada em sentido contrário, o plano deve visar a sua 

colocação em família substituta.  

 



Medidas de Proteção 

- O plano individual de atendimento deve conter: resultados da 

avaliação interdisciplinar, os compromissos assumidos pelos pais 

ou responsáveis e a previsão de atividades a serem desenvolvidas 

com a c/a e seus pais/responsáveis, com vistas à reintegração 

familiar. 
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- Se a reintegração familiar não for possível, o plano individual de 

atendimento deve indicar as providências que serão adotadas 

para a colocação da criança ou adolescente em família substituta.  

- Obs.: quando for o caso, as medidas de proteção devem ser 

acompanhadas da regularização do registro civil da criança ou do 

adolescente.  
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- O acolhimento familiar ou institucional deve ser feito no local mais 

próximo da residência dos pais ou responsáveis. 

- Para viabilizar o processo de reintegração familiar, sempre que for 

necessário, a família de origem será incluída em programas 

oficiais de orientação, apoio e promoção social. 

- O convívio com a criança ou adolescente deve ser estimulado. 



Medidas de Proteção 

- Se a reintegração for possível, o responsável pelo programa 

deve comunicar o fato ao juiz imediatamente, que irá abrir 

vistas ao MP por 5 dias e, após, irá decidir sobre a 

reintegração (também em até 5 dias). 

- Se não for possível, o responsável deve enfiar um relatório 

detalhado e fundamentado ao MP, com recomendação 

expressa de destituição do poder familiar, guarda ou tutela.  



Medidas de Proteção 

- Recebido o relatório, o MP tem prazo de 15 dias para entrar com 

a ação de destituição do poder familiar (exceto se entender que 

são necessários estudos complementares ou outras providencias 

indispensáveis ao ajuizamento da ação). 

 



 


