
Ofício nº 404/2016

Interesse: Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Curitiba

Assunto: Consulta sobre atendimento do Disque Direitos Humanos - Disque 100

Trata-se  de  expediente  através  do  qual  a  Promotoria  de  Justiça  da
Infância e da Juventude do Foro Descentralizado do Pinheirinho, da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba, requer orientação deste Centro de Apoio acerca
do órgão responsável pela verificação da veracidade das denúncias encaminhadas
via  Disque Direitos  Humanos -  Disque 100,  haja vista  que,  segundo consta,  por
vezes esta ocorre por meio do Conselho Tutelar, e em outras ocasiões é efetuado
pelo Serviço de Atendimento ao Vitimizado - SAV e outros serviços da Fundação de
Ação Social de Curitiba - FAS, o que estaria dando margem a confusão e falhas no
atendimento.

Vale dizer que o Disque Direitos Humanos - Disque 100 (a exemplo do
que ocorre com o fone 181 e outros canais de denúncias de violação de direitos
humanos) permite a captação de denúncias sobre os mais variados temas (e não
apenas em matéria de infância e juventude). 

Apenas  na  área  infantojuvenil,  admite  desde  denúncias  de  casos  de
evasão  escolar  ou  de  falta/deficiência  de  atendimento  na  educação,  saúde  e
assistência social (que, a princípio, podem ser constatados a partir de um simples
contato  com os  interessados  por  qualquer  agente  público  que  disponha  de  um
mínimo de preparo para realização da abordagem respectiva), até casos de suspeita
de abuso e exploração sexual,  sabidamente de elevadíssima complexidade (que
demandam  a  intervenção  de  técnicos/profissionais  altamente  qualificados,
importando em abordagens/intervenções múltiplas), passando por inúmeras outras
situações de natureza e níveis de complexidade dos mais variados.

Essa enorme diversidade de situações, naturalmente, pode dar margem a
intervenções  também  diferenciadas,  por  órgãos/agentes  também  diversos,  em
nome, inclusive, do “princípio da intervenção mínima”, preconizado pelo art.  100,
par. único, inciso VII, da Lei nº 8.069/90 e da própria lógica inerente à atuação do
Poder Público em matéria de infância e juventude (sem mencionar outros princípios
de direito  inerentes à atuação do Poder Público  em geral,  como o  “princípio  da
eficiência”, preconizado pelo art. 37, da Constituição Federal).

Em razão disto, a rigor não há problema algum no atendimento de casos
diversos  por  órgãos/agentes  diversos,  desde  que  isto  tenha  sido  previamente
definido por meio de “fluxos” e “protocolos” de atendimento intersetorial, com todos
os “combinados” devidos entre aqueles que irão promover sua efetiva execução.

O problema  está  quando  não  há  clareza  quanto  a  qual  órgão/agente
compete o atendimento deste ou daquele caso, não tendo sido previamente definido



(ou “combinado”) qualquer “fluxo” ou “protocolo” de atendimento que estabeleçam
claramente os papeis e responsabilidades a eles inerentes.

Desnecessário mencionar que o “atendimento” de um determinado caso
(em toda a dimensão que a palavra comporta) não pode ser efetuado de maneira
meramente “formal”,  ou “de qualquer jeito”,  por meio de órgãos/agentes que não
possuem a qualificação técnica necessária à adequada apuração e à efetiva solução
do problema respectivo.

Da mesma forma, é absolutamente inadmissível a instituição de um “jogo-
de-empurra” entre os diversos órgãos/agentes aos quais incumbe o atendimento do
caso, sendo necessária a criação de mecanismos que permitam o encaminhamento
- ou redirecionamento - de casos que, por equívoco, tenham sido encaminhados em
desacordo  com  os  “fluxos”  e  “protocolos”  previamente  definidos,  para  os
órgãos/agentes  aos  quais  deveriam  ter  sido  originalmente  encaminhados,  sem
qualquer demora ou “burocracia”, assegurando a estrita observância do “princípio da
intervenção  precoce”  preconizado  pelo  art.  100,  par.  único,  inciso  VI,  da  Lei  nº
8.069/90.

O  Poder  Público  precisa  estar  preparado  para  o  atendimento  -  com
rapidez,  qualidade  e  eficiência/resolutividade  -  dos  mais  variados  casos  de
ameaça/violação de direitos que surgirem, por meio dos órgãos/agentes capazes de
promover sua efetiva solução.

Se há dúvidas quanto a quem compete fazer o que,  estas devem ser
dirimidas  por  meio  de  discussões  intersetoriais/interdisciplinares  entre  os
órgãos/agentes  corresponsáveis  pelo  atendimento  de
crianças/adolescentes/famílias, no âmbito de “espaços” como aqueles previstos no
art.  70-A,  inciso  VI,  da  Lei  nº  8.069/90,  de  modo  que,  quando  surgirem  casos
semelhantes  no  futuro,  todos  saibam  exatamente  a  quem  encaminhar,  e  o
atendimento seja prontamente efetuado por quem de direito, sem o risco de sua
“devolução” à origem, o que apenas postergaria, de forma injustificável, sua efetiva
solução.

Vale  dizer  que,  a  priori, não  há  como  descartar  a  possibilidade  de
intervenção desse ou daquele órgão num determinado caso (“o que” exatamente
deve  ser  feito,  “por  quem”  e  “como”  deve  ser  definido  após  um  “diagnóstico”
completo da situação, com a elaboração de um “plano individual de atendimento”
que  contemple  a  participação  da  própria  criança/adolescente  e  seus
pais/responsável, observados os princípios relacionados no art.  100,  caput  e par.
único da Lei nº 8.069/90 e normas técnicas aplicáveis), e o ideal seria até mesmo a
instituição de um serviço de “triagem” ou similar,  que tenha em sua composição
técnicos de áreas diversas (no mínimo psicólogos, pedagogos e assistentes sociais -
embora em muitos casos também seja necessária a intervenção de psiquiatras e
profissionais  de  outras  especialidades cuja  intervenção se  mostre  necessária  no
caso em concreto), que poderia ficar encarregado da realização de uma avaliação
preliminar de algumas demandas (ou denúncias) de maior complexidade.



A  propósito,  justamente  porque  esses  casos  de  maior  complexidade
demandam a realização de uma avaliação técnica preliminar até mesmo para que se
possa entender o contexto  da suposta violação de direitos e ter uma noção do que
fazer (especialmente em situações de maior urgência), tal tarefa não pode ficar a
cargo do Conselho Tutelar,  que não é um órgão “técnico” (nem é composto por
“técnicos”),  e  nem  pode  “substituir”  o  papel  dos  órgãos/agentes  que  detém  a
competência (diga-se a qualificação técnica) para tanto, sob pena de “precarização”
do  atendimento,  que  é  fonte  potencial  de  graves  violações  de  direitos  das
crianças/adolescentes/ famílias atendidas.

Ademais,  o  atendimento  das  crianças/adolescentes/famílias  que
necessitam e/ou a realização das abordagens/intervenções “protetivas” a cargo do
Poder  Público  não  pode  de  modo  algum  ser  “condicionado”  e/ou  ficar  na
“dependência” da intervenção do Conselho Tutelar para ser efetuado, sob pena de
afronta não apenas ao disposto nos arts. 4º, caput e par. único da Lei nº 8.069/90 e
art.  227,  caput,  da  Constituição  Federal1,  mas  também  aos  já  mencionados
princípios da intervenção precoce e da intervenção mínima.

Isto não significa que o Conselho Tutelar não deva intervir em quaisquer
das demandas encaminhadas via “Disque 100” (ou outros canais de denúncia), mas
apenas que os “fluxos” de atendimento a ser instituídos não podem contemplar tal
intervenção de forma sistemática, especialmente para simples “intermediação” dos
“encaminhamentos” que porventura tiverem de ser efetuados e/ou (muito menos)
para atividades que demandem formação técnica específica.

A necessidade de intervenção do Conselho Tutelar deve ser vista como
exceção e, como tal, precisa ser devidamente justificada (caso a caso), sem prejuízo
de ficar acertado que o órgão realizará certas abordagens/intervenções que, como
dito, a rigor não demandam conhecimento técnico (como a constatação de falta de
matrícula/evasão escolar).

Dentro da normalidade, cabe ao Conselho Tutelar (assim como ao próprio
Ministério  Público)  a  simples  fiscalização  dos  órgãos/programas/serviços
encarregados  do  atendimento  dos  casos  de  ameaça/violação  de  direitos
infantojuvenis, assim como a adequada operacionalização dos “fluxos” e “protocolos”
de  atendimento  previamente  instituídos,  podendo  intervir  sempre  que  entender
conveniente,  seja  convocando  reuniões  da  “rede”  para  solução  de  situações
inusitadas (não previstas nos “fluxos” de atendimento já instituídos), seja, em caráter
também excepcional,  usando  de  sua  prerrogativa  contida  no  art.  136,  inciso  III,
alínea “a”, da Lei nº 8.069/90 para “requisitar” serviços públicos em diversas áreas2. 

1 Que ao instituírem o “dever de agir” do Poder Público no sentido da plena efetivação dos direitos
infantojuvenis, em momento algum estabelecem tal “condicionante”.
2 Sem mencionar, é claro, a possibilidade de representar diretamente à autoridade judiciária no caso
da existência de irregularidades nas entidades/programas de atendimento (cf. arts. 191 a 193, da Lei
nº  8.069/90),  assim  como  de  acionar  o  CMDCA  local  para  definição/redefinição  de  planos  e
programas de atendimento (nos moldes do previsto no art. 136, inciso IX, da Lei nº 8.069/90), dentre
outras atribuições a seu cargo.



Oportuno mencionar que a orientação deste Centro de Apoio em relação
à atuação do Poder Público quando do atendimento de demandas do “Disque 100” e
similares  sempre  foi  neste  sentido,  e  ainda  em  fevereiro  do  corrente,  houve  a
expedição do Ofício Circular nº 18/2016, que trazia em anexo várias sugestões de
intervenção por parte do Ministério Público para que tais casos recebam a atenção e
o atendimento devidos por parte do Poder Público (documentos em anexo).

 Assim sendo, fica a sugestão de que essa douta Promotoria de Justiça,
de preferência com a participação de todas as demais que atuam em matéria de
infância  e  juventude  nesta  Capital  (que  seguramente  enfrentam  problemas
semelhantes), usando da prerrogativa contida nos arts. 201, inciso VIII c/c 201, §5º,
alínea  “b”,  da  Lei  nº  8.069/90,  busquem  o  entendimento  com  o  Poder  Público
municipal (por meio dos diversos setores corresponsáveis pela plena efetivação de
direitos de crianças/adolescentes/famílias - e não apenas com a Fundação de Ação
Social/FAS -  até  porque  o  atendimento  de demandas  em matéria  de  infância  e
juventude não pode ficar apenas a cargo do setor de assistência social), assim como
com o Conselho Tutelar, de modo a definir (ou redefinir) os mencionados “fluxos” e
“protocolos”  de  atendimento  para  as  mais  diversas  situações  envolvendo  a
ameaça/violação  de  direitos  infantojuvenis  (e  não  apenas  as  denúncias
encaminhadas via “Disque 100”), para otimizar/agilizar o atendimento a seu cargo e,
desta forma, a ele dar maior resolutividade.

Isto  fatalmente  importará  na  especialização  -  e  eventual  criação  -  de
órgãos/ programas/serviços municipais (assim como na qualificação funcional dos
agentes  públicos  que  neles  atuam),  de  modo  que,  como  mencionado,  estejam
devidamente estruturados (com servidores em quantidade e qualidade adequados à
demanda, espaços adaptados ao atendimento de crianças/adolescentes - inclusive
no que diz respeito à “prioridade absoluta” que lhes é devida) e preparados para
fazer frente às mais variadas demandas que surgirem.

É também salutar  que seja instituído um sistema informatizado para o
registro, sistematização e compartilhamento de dados, que possa ser utilizado pelos
diversos integrantes da "rede de proteção" à criança e ao adolescente local (sem
prejuízo,  logicamente,  da  instituição  de  "chaves  de  segurança"  e  senhas  que
impeçam o acesso por pessoas que não integram a "rede"),  de modo que estes
tenham condições de saber, a qualquer momento, o que está sendo feito, por quem
e  com  que  resultados,  e  embora  algumas  informações  de  cunho  estritamente
"particular",  que  não  tenham  relevância  para  entender  o  contexto  da  situação
possam até ser omitidas, tudo aquilo que for relevante precisa ser compartilhado,
inclusive para evitar abordagens redundantes por órgãos/agentes diversos. 

Esse sistema informatizado, além de ser o ideal para que tais informações
relevantes  para  compreender  e  solucionar  o  caso  possam  ser  registradas  e
acessadas  "em  tempo  real"  por  todos  os  órgãos/agentes  corresponsáveis  pelo
atendimento,  otimizando  os  esforços  e  agilizando/  facilitando  a  descoberta  de
possíveis  falhas  nas  abordagens/intervenções  até  então  realizadas  e  das



alternativas  para  superar  os  problemas  existentes,  poderia  ser  utilizado  para  o
próprio  “acionamento  virtual”  (e  imediato)  dos  órgãos  competentes,  sem
necessidade, em qualquer caso, do envio de ofícios em formato “físico”, com toda
burocracia e demora a isto inerentes.

O adequado funcionamento  da “rede de proteção”,  aliás,  pressupõe o
diálogo  permanente  entre  os  diversos  órgãos/agentes  que  a  integram,  seja  em
caráter “presencial” (como em decorrência do disposto no citado art. 70-A, da Lei nº
8.069/90), seja por meio “virtual”, até porque o que realmente importa é que todos
saibam exatamente qual o seu papel e possam dar sua parcela de contribuição para
que  os  problemas existentes  (seja  no  plano coletivo,  seja  nos  casos individuais
atendidos), seja qual for sua natureza e/ou complexidade. 

A sistematização de dados também permitirá a visualização das principais
demandas existentes, sua distribuição geográfica, a adequação dos equipamentos
públicos  a  essa  realidade  e  a  eficácia/resolutividade  dos  órgãos/agentes
corresponsáveis pelo atendimento (dentre outros aspectos), servindo de importante
instrumento  para  a  própria  reavaliação  periódica  e  formulação/  reformulação  de
políticas  públicas,  inclusive  (mas não apenas)  daquelas relacionadas ao “Disque
100”.

É  absolutamente  inadmissível  que  o  município  não  disponha  de  um
controle  efetivo  e  permanente  de  todos  os  desdobramentos  das  denúncias
encaminhadas  via  “Disque  100”  e  outros  canais  de  captação  de  denúncias  de
violação de direitos de crianças e adolescentes, assim como deixe de utilizar os
respectivos  dados  quantitativos  e  qualitativos  para  aperfeiçoar  a  sistemática  de
atendimento implementada, com a superação de eventuais incongruências, dúvidas
quanto  às  responsabilidades  e  “lacunas”  de  cunho  estrutural,  a  exemplo  das
apontadas

Destarte,  o  momento  é  propício  para  que  o  município  de  Curitiba,
finalmente (e de uma vez por todas), planeje e institua uma sistemática adequada
para o atendimento de demandas do “Disque 100” e outros canais de captação de
denúncias  de  violação  de  direitos  de  crianças  e  adolescentes,  com  a
especialização/criação de estruturas de atendimento dedicadas e a definição (ou
redefinição) de “fluxos inteligentes”, com clara definição das “portas de entrada” dos
diversos  tipos  de  violação  e  previsão  do  acionamento  direto  dos
órgãos/serviços/agentes corresponsáveis (sem necessidade de intervenção - a priori
- do Conselho Tutelar) - com todos os “combinados” necessários no âmbito da “rede
de proteção” à criança e ao adolescente local, sem prejuízo da instituição de um
serviço destinado à “triagem” e à avaliação técnica preliminar, bem como do sistema
informatizado  de  registro,  sistematização  e  compartilhamento  de  informações
anteriormente mencionados.

E o Ministério Público, usando de suas prerrogativas institucionais, pode
ser o “catalisador” dessa estruturação, que seguramente em muito contribuirá para



melhoria nas condições de atendimento de tais demandas, em benefício direto de
todas as crianças e adolescentes vítimas e suas respectivas famílias. 

Sem  mais  para  o  momento,  e  colocando  este  Centro  de  Apoio  à
disposição  de  Vossa  Excelência  e  das  demais  Promotorias  da  Infância  e  da
Juventude de Curitiba para que os mecanismos acima referidos sem plenamente
alcançados,  aproveito  o  ensejo  para  renovar  votos  de elevada  estima  e  distinta
consideração.

Curitiba, 29 de agosto de 2016.

Murillo José Digiácomo
 Procurador de Justiça


