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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
Aviso nº 182/2018 – PGJ, de 17/06/2018 

 

 PUBLICA Ata de Audiência Pública que teve como finalidade 
obter subsídios, sugestões, críticas e/ou propostas da 
sociedade, em relação a observância às normas estabelecidas 
na Resolução Conjunta nº 03/CMDCA-SP e COMAS-SP, realizada 
no dia 08 de maio de 2018. 
 

  

O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições e a pedido do CAO Cível e de Tutela Coletiva - 

Centro de Apoio Operacional de Infância e Juventude e Idoso, da Promotoria de Justiça da Infância e da 

Juventude da Capital – Setor de Interesses Difusos e Coletivos, com fundamento no artigo 27, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93, no artigo 113, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, no artigo 63, 

parágrafos 1º e 2º do Ato nº 484/2006-CPJ e no artigo 4º, § 2º da Resolução CNMP nº 82/2012 alterada 

Resolução nº 159, de 14 de fevereiro de 2017, PUBLICA Ata de Audiência Pública que teve como 

finalidade obter subsídios, sugestões, críticas e/ou propostas da sociedade, em relação a observância às 

normas estabelecidas na Resolução Conjunta nº 03/CMDCA-SP e COMAS-SP, realizada no dia 08 de maio 

de 2018.  

  

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – 08/05/2018 

  

Em 8 de maio de 2018, às 14 horas e 30 minutos, nas dependências do auditório Queiroz Filho, situado na 

sede do Ministério Público de São Paulo, na Rua Riachuelo, nº 115, Centro, São Paulo - SP, sob a 

presidência dos membros da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital – Setor de 

Interesses Difusos e Coletivos, o Excelentíssimo Senhor Doutor EDUARDO DIAS DE SOUZA FERREIRA e a 

Excelentíssima Senhora Doutora LUCIANA BERGAMO, com fundamento no art. 129, II, c/c art. 37, caput, 

da Constituição Federal de 1988, no art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 82, de 29 

de fevereiro de 2012, do CNMP, teve início a AUDIÊNCIA PÚBLICA com a finalidade de obter subsídios, 

sugestões, críticas e/ou propostas da sociedade, em relação a observância às normas estabelecidas na 

Resolução Conjunta nº 03/CMDCA-SP e COMAS-SP, de 08/04/2016, em especial no disposto nos artigos 

21, § 4º, 45 e 48, nos Termos de Convênio/Termos de Colaboração firmados pelo Poder Público Municipal 

com as organizações responsáveis pela manutenção das entidades de acolhimento institucional de 

crianças e adolescentes, cujo Edital fora publicado no Diário Oficial dos dias 27/03/2018, 04/04/2018, 

10/04/2018 e 26/04/2018, conforme Aviso nº 118/2018-PGJ. Conforme o Edital publicado, a audiência 

pública fez-se necessária após o recebimento da notícia de eventual inobservância aos dispositivos da 

Resolução citada, nos autos dos Procedimentos Administrativos de Fiscalização (PAFS), em trâmite nesta 

Promotoria de Justiça, e trazida por representantes de entidades de acolhimento institucional de crianças 

e adolescentes e respectivas organizações mantenedoras que atuam na região de competência da 

Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional de Santo Amaro, em encontro realizado nas 

dependências deste Ministério Público, no dia 06/03/2018, às 14 horas. Compareceram ao ato as pessoas 

indicadas na anexa lista de presença, que ora passa a fazer parte integrante da presente 
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ata. Inicialmente, o Dr. Eduardo e a Dra. Luciana abriram os trabalhos e apresentaram o Sr. Nelson Alda e 

a Sra. Rosane da Silva Berthaud como representantes da SMADS, que foram convidados a compor a 

mesa. Em seguida, lamentaram a ausência de representantes do CMDCA e do COMAS na composição 

da mesa. Nessa toada, ressaltaram que a ausência de integrantes dos Conselhos Municipais denota a 

atual dificuldade enfrentada por esta Promotoria de Justiça na condução de trabalhos. O Sr. Nelson Alda 

e a Sra. Rosane da Silva Berthaud, representantes da SMADS, disseram que preferiam se manifestar ao 

final da Audiência, prosseguindo os trabalhos com as manifestações dos demais presentes que se 

inscreveram nesse sentido. Pela Sra. Marina Gomes, representante do SAICA Mari Maynard – Região 

Central, foi dito que: 1. Em relação a capacitação: "É responsabilidade da SMADS, por meio do ESPASO, 

oferecer capacitação aos trabalhadores, bem como, também as OSC utilizarem o recurso das horas 

técnicas para esta finalidade"; 2. Apontado a necessidade de um estudo e levantamento no que se 

refere a redução de 20 para 15 atendidos pelos SAICAS, considerando a qualidade do atendimento; no 

que se refere ao quadro de RH, a importância da contratação do "Terceiro técnico", vista a resolução 

conjunta, o que faz toda diferença no atendimento; 3. Apontado ainda a necessidade, além das 

discussões da resolução conjunta, mas considerando o poder público à mesa, a necessidade urgente de 

ser revisto o orçamento para os serviços, haja a defasagem orçamentária e o não repasse da majoração 

no ano de 2017”. Em seguida, o Sr. Wanderley Aparecido Turine, representante do COR – Centro de 

Orientação à Família, disse que no mandato 2014-2016 do COMAS discutiu-se muito o projeto “o SAICA 

que queremos”, no qual se concluiu que deveriam ser realizadas modificações nas entidades de 

acolhimento. Entretanto, ressaltou que, com a alteração de mandato, houve avanços e retrocessos na 

questão. Lamentou a redução orçamentária da SMADS e registrou as dificuldades que as entidades 

passam em razão disso, solicitando alterações. Pela Sra. Patrícia Kelly, ex-gerente do SAICA Guaranis – 

Região de Itaquera (suspenso em abril de 2017 e encerrado em agosto de 2017), foi ressaltado o trabalho 

feito na transição das crianças do serviço após o rompimento do convênio. Disse que o 

acompanhamento e a implementação trouxeram reflexos para a entidade. Pontuou as dificuldades 

vividas pela falta de estrutura de recursos humanos das entidades, uma vez consideradas as 

especificidades das crianças e dos adolescentes acolhidos. Registrou que o Guaranis conseguia 

desenvolver um trabalho de reintegração familiar satisfatório e baixo índice de evasão da entidade. Em 

seguida, o Sr. Joel Costa Rodrigues, representante do SAICA Casa Girassol, mencionou que deve ser feita 

uma avaliação da Resolução Conjunta e não tentar colocá-la em prática. Em primeiro lugar, pontuou 

que os SAICAS abrigam 22 acolhidos, em regra. Esse elevado número de acolhidos faz com que não haja 

acompanhamento efetivo, mas mero atendimento. Do mesmo modo, o alto número de acolhidos 

também influencia na alta rotatividade da equipe do SAICA, destacando as dificuldades de encontrar 

um imóvel adequado para sediar a entidade. Ainda, apontou que deixar os SAICAS com elevado 

número de acolhidos dificulta a realização de um trabalho adequado que possibilite que os acolhidos de 

fato sejam reintegrados às famílias e não retornem à entidade. Nessa toada, mencionou que o processo 

de aprendizagem e menor rotatividade de profissionais propicia apenas vantagens aos acolhidos. O Dr. 

Eduardo solicitou que os presentes deixem as eventuais anotações efetuadas nesta Promotoria de 

Justiça. Após, o Conselheiro Tutelar Edson José Mineiro, do Conselho Tutelar de Cidade Tiradentes II, 
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ressaltou que conhece as dificuldades das entidades de acolhimento. Lamentou a ausência do COMAS 

e do CMDCA e apontou que entende que, quando foi formalizada a Resolução Conjunta nº 03 

CMDCA/COMAS, acreditou que haveriam melhoras na qualidade dos serviços. Entretanto, para sua 

surpresa, o Poder Público está renovando os convênios em desacordo com as previsões da Resolução. 

Solicitou, assim, que os representantes da SMADS apontem as razões da inobservância da normativa nos 

convênios renovados. Manifestou apoio aos Conselheiros Tutelares e entidades presentes na garantia de 

direitos às crianças e aos adolescentes. O Dr. Yuri Giuseppe Castiglione, Promotor de Justiça da Infância e 

da Juventude do Foro Regional da Lapa, foi convidado a compor a mesa. Na sequência, o Sr. Fernando 

Rodrigo Prata, Conselheiro Tutelar da Vila Mariana, disse que vivencia as dificuldades dos SAICAS há, no 

mínimo, sete anos. Mencionou que constantemente presencia a violação de direitos nessas entidades de 

acolhimento, inclusive em razão da inobservância da normativa relativa aos conveniamentos. Lamentou 

a atual diminuição dos serviços, bem como as constantes dificuldades vividas pelos Conselhos com a 

CAPE, o que ocasiona, inclusive, que crianças e adolescentes passem noites nos Conselhos Tutelares, que 

não possuem estrutura, até que haja a concessão de vagas. Registrou que tem sido impossibilitado o 

atendimento regionalizado das crianças e adolescentes. Ainda, mencionou que foi criada lista de 

“personas non gratas” em que as entidades se recusam a acolher determinados adolescentes. A Sra. 

Rudneia Alves Arantes, representante da ACETCOM – Associação dos Conselheiros Tutelares e Ex 

Conselheiros Tutelares do Complexo Metropolitano Expandido, também lamentou a ausência de 

representantes do CMDCA e do COMAS. Disse que a Resolução nº 02 foi aprovada na Câmara em 2014 

e que teria sido revogada em razão de inconstitucionalidades em 2016. Ressaltou as dificuldades vividas 

pelos Conselhos Tutelares em relação aos acolhimentos emergenciais, bem como lamentou a existência 

de rotulação de determinados adolescentes e a negativa de atendimento dos mesmos. Solicitou a 

tomada de providências em relação aos orçamentos voltados para as entidades de acolhimento. A Sra. 

Maria José Mota de Borba, técnica supervisora do CREAS M Boi Mirim, informou que a realização de 

efetivo acompanhamento das crianças e adolescentes seria facilitado com a redução do número de 

acolhimentos por entidade. Lamentou que a SMADS se atenha às dificuldades orçamentárias quando 

opta por não reduzir o número de acolhidos de 20 ou 22 para 15. Pontuou as dificuldades que os técnicos 

passam com os adolescentes e crianças acolhidos e que falta a humanização desses acolhidos – como 

ser consideradas as peculiaridades de cada um dos acolhidos. Defendeu, assim, a implementação da 

Resolução Conjunta nº 03. Encerradas as manifestações daqueles que se inscreveram previamente, foi 

dada a palavra ao Dr. Yuri Giuseppe Castiglione, Promotor de Justiça da Infância e da Juventude do 

Foro Regional da Lapa, que parabenizou a iniciativa da Audiência Pública. Inicialmente, diferenciou as 

atribuições da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude dos Foros Regionais em relação às 

atribuições da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Interesses Difusos e Coletivos. 

Lamentou o tempo que crianças e adolescentes permanecem acolhidos e compartilhou os principais 

problemas que vivencia relacionados às entidades de acolhimento. Nessa toada, em primeiro lugar, 

pontuou um problema relacionado a situações de abuso sexual de crianças e adolescentes acolhidos, 

como a ausência de preparo técnico da equipe para lidar com o encaminhamento dessas crianças e 

adolescentes ao Hospital Pérola Byington, especializado no assunto (Exemplo: uma criança que foi 
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encaminhada ao SAICA após situação de abuso não deveria tomar banho antes de ir ao Hospital para a 

realização dos exames). Assim, falta capacitação da equipe para lidar com algumas situações 

específicas, ou seja, as equipes por vezes não sabem o fluxo adequado a ser adotado para casos 

específicos. Lamentou que as equipes das entidades não saibam lidar com os estigmas das crianças e 

adolescentes acolhidos. Ressaltou também as inúmeras situações que se depara com a falta de vagas 

pela CAPE. Consignou que, em alguns casos, quando há desvio de comportamento dos acolhidos, a 

equipe do SAICA imediatamente solicita a transferência do acolhido, o que também figura como uma 

nova ruptura para o acolhido. A respeito dos fatos trazidos na audiência pública, mencionou que o 

orçamento dos convênios não favorece a estrutura e o atendimento nas entidades de acolhimento. Do 

mesmo modo, apontou que a formação continuada dos profissionais carece de melhoras, tendo 

alertado para eventuais casos em que há confusão nas verbas do convênio. O Dr. Eduardo fez 

ponderações acerca das ações civis públicas sobre estrutura de CMDCA e dos Conselhos Tutelares e das 

ações civis públicas que visam o reordenamento. Em seguida, foram iniciadas as manifestações daqueles 

que se inscreveram na data de hoje. Raul Augusto Souza Araújo, representante do IBDCRIA, apontou 

sobre a implementação de Casas Lares e sobre a necessidade das medidas preventivas ao acolhimento. 

Lamentou o elevado índice de acolhimentos feitos diretamente pelos Conselhos Tutelares em razão da 

ausência de uma capacidade técnica na elaboração de relatórios de avaliação. Mencionou sobre a 

necessidade de estruturação dos CREAS, responsáveis pela fiscalização das entidades. Ficou feliz que 

seja discutida nessa oportunidade a redução do número de acolhidos nas entidades. Valdison Pereira, 

advogado da Associação Paulista dos Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares, lamentou a ausência de 

representantes do COMAS e do CMDCA e a renovação dos convênios em inobservância à Resolução 

Conjunta. Declarou que não deve ser admitido que conselheiros tutelares passem noites com crianças e 

adolescentes nas sedes dos colegiados aguardando vagas nas entidades de acolhimento. Na 

sequência, o Dr. Eduardo leu o ofício encaminhado pelo CMDCA, na data de hoje, solicitando que a 

representação do Conselho seja feita pelo Sr. Jorge Arthur Canfield Florianni, coordenador da CPGDCT, o 

qual passou a compor a mesa. O Sr. Jorge Arthur Canfield Florianni disse que o CMDCA está trabalhando 

junto à Secretaria e que foi criado um GT para a discussão do assunto. A Dra. Luciana agradeceu a 

presença dos Srs. Luciano Araujo e Adriana Palheta, ambos da SMDHC, e da Sra. Sueli Camargo, da 

Pastoral do Menor. Carlos Aureliano, gerente do SAICA Sagrada Família, disse que os envolvidos deveriam 

ter seriedade em compreender as razões da normativa criada pelo COMAS e CMDCA. Questionou a 

ausência de implantação das Casas Lares. Lamentou as dificuldades orçamentárias vividas pelos serviços 

e organizações. A Sra. Marilda Maria Fonseca, assistente social do CREAS de São Mateus, defendeu a 

observância da Resolução para o acolhimento de apenas 15 crianças ou adolescentes por entidade. 

Disse que lhe causou estranheza o fato dos editais não terem sido readequados, pois tinha a informação 

de que seriam. Lamentou que crianças e adolescentes de fora do território constantemente sejam 

acolhidas em entidades de São Mateus – ou seja, a ausência de observância ao reordenamento. 

Também lamentou que, por vezes, o acolhimento decorra de negligências do Poder Público em relação 

à família dos acolhidos. Sugeriu que seja feito levantamento para que se aponte os benefícios adquiridos 

nas entidades que reduziram o número de acolhidos. A Sra. Isabel Penteado, Diretora Executiva do 
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Instituto Fazendo História, leu texto elaborado pelo referido Instituto que denota as dificuldades 

enfrentadas pelas entidades de acolhimento e a necessidade de investimento e apoio. O texto ressaltou 

que a redução do número de acolhidos, a formação continuada e a existência de equipe técnica 

apropriada são fatores que favorecem a qualidade do serviço que é prestado aos acolhidos. Fernanda 

Abreu da Silva, Conselheira Tutelar da Sé e adjunta da CPGDCT, ressaltou que deveria ser dado 

conhecimento aos Conselhos Tutelares de todos os acolhimentos providenciados. Disse que deve ser 

fortalecida a Proteção Básica e Especial e que deve ser favorecido o atendimento à família pelo CREAS 

para que o acolhimento institucional seja, de fato, a última medida protetiva adotada pelos Conselhos 

Tutelares. José Antonio de Lima Neto, Conselheiro Tutelar da Penha e coordenador da CPGDCT, 

mencionou que os dados da CAPE apontam que 75% dos acolhimentos decorrem de inciativa dos 

Conselhos Tutelares. Consignou que em muitos casos o Conselho Tutelar é convidado para executar 

serviços de que não tem atribuição, citando como exemplo a ausência de veículos da Assistência Social 

e a solicitação de veículos do Conselho Tutelar em substituição. Lamentou a falta de vagas de 

acolhimento. Marcos Alimari Franca, Conselheiro Tutelar do Rio Pequeno, disse se indignar com o fato da 

Resolução dispor que o Conselho Tutelar deveria ter capacidade técnica para promoção dos 

acolhimentos. Ressaltou que chegou a presenciar a utilização de crianças e adolescentes como moeda 

de troca pelos SAICAS, lamentando o ocorrido. Disse que a capacitação da rede deve ser realizada, 

como forma de fortalecimento da rede e real proteção das crianças e adolescentes. Em relação à 

rotatividade, mencionou que a rotatividade em excesso demonstra a fragilidade e a diminuição da 

qualidade do serviço. Thais Marinho Carvalho da Costa, psicóloga do SAICA Casa Vida II, ressaltou que 

não recebe por parte do Poder Público Municipal o amparo necessário. Consignou que as entidades de 

acolhimentos que atende população com demandas específicas não tiveram a redução do número de 

acolhidos em razão do seu quadro diferenciado de recursos humanos. Lamentou a ausência de 

convênio com a Secretaria Municipal de Saúde. O Sr. Eduardo Pedro de Carvalho, representando a 

sociedade civil, conselheiro do CMDCA, mencionou que diante do aumento do número de acolhimentos 

foi deliberado no CMDCA a revisão da Resolução Conjunta nº 03, porém tiveram dificuldades de se reunir 

com o Conselho Municipal da Assistência. Assim, trouxe para o conhecimento dos presentes sobre o 

histórico de tentativas de revisão pelo COMAS. Foi dada palavra ao Município. A Sra. Rosane da Silva 

Berthaud justificou a ausência do COMAS em razão do órgão não estar com Presidente na data de hoje, 

apesar de presentes duas conselheiras na data de hoje. Mencionou que não foi previsto no orçamento 

da Secretaria e do COMAS o impacto que teria a redução do número de acolhidos, pois seria necessário 

abrir 34 SAICAS para suprir a demanda. Por essa razão, a Prefeitura solicitou ao COMAS, no dia 27 de 

outubro de 2017, a dilação de prazo para cumprimento do cronograma e readequação dos convênios, 

entretanto não recebeu resposta até a data de hoje. Do mesmo modo, não houve previsão no 

orçamento de 2018 da criação dos cerca de 34 SAICAS. Assim, disse que acredita que deveria ser 

readequado o orçamento para o ano de 2019, visando a criação das novas unidades. A Corregedoria 

do Tribunal de Justiça de São Paulo tem trabalhado para implementar o Programa de Família 

Acolhedora e, consequentemente, diminuir a demanda dos SAICAS e evitar o déficit de vagas atual. 

Reconheceu as dificuldades existentes relacionadas à CAPE para a aquisição de vagas. Destacou que o 
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acompanhamento inicial não deveria ser feito no modelo atual, reconhecendo que os SAICAS 

atualmente existentes não dão conta da demanda atual. Ressaltou a necessidade de atuação em 

conjunto com o COMAS para avaliação da Resolução, que foi descumprida em razão da ausência de 

SAICAS suficientes para suprir a demanda. O Sr. Nelson Alda destacou o GT criado para discutir SAICAS. 

Ressaltou a dinâmica criada nos SAICAS em razão de adolescentes “problemáticos”. Destacou os 

diversos modelos de serviços de acolhimento e a necessidade de priorizar a família. Afirmou que não há 

discussão sobre a qualidade de atendimento necessária. Esclareceu que está sendo realizado um 

levantamento sobre as crianças e adolescentes acolhidos para que seja realizado o reordenamento, 

respeitando os direitos e garantias dos acolhidos. Após, leu parecer elaborado pela área jurídica da 

SMADS e que destaca a dificuldade do Conselho Tutelar em realizar acolhimentos, em situações 

emergenciais, de qualidade. Afirmou que as crianças e os adolescentes acolhidos estão nessa condição 

por falta de outras políticas públicas voltadas para o atendimento da família. Destacou a necessidade 

de avançar para atuações híbridas pela Prefeitura. O Sr. Jorge Arthur Canfield Florianni iniciou sua fala já 

destacando a situação do ofício encaminhado pelo CMDCA apenas na data de hoje. Ressaltou o 

deslocamento de crianças e adolescentes dentro do sistema de acolhimento. Consignou a atual 

estrutura de fiscalização dos Conselhos Tutelares. Destacou a ausência de representante do COMAS 

nesta audiência pública. Mencionou a existência de GT´s voltados para a análise de políticas públicas 

voltadas para a infância e juventude. Em seguida, o Dr. Eduardo destacou que todos aqueles que 

quiseram foram ouvidos nesta audiência pública. Ressaltou, sobre o reordenamento, que foi instaurado 

um inquérito civil em 2012 e que desencadeou no posterior ajuizamento de 11 ações civis públicas. 

Durante o trâmite do inquérito civil, não houve respostas do CMDCA e do COMAS e não houve avanços 

com o Poder Público Municipal. Em relação ao CMDCA, pontuou que era o único Conselho que poderia 

deliberar a política pública em questão, mas não o fez. Consignou que em uma das ações houve a 

suspensão após acordo firmado com o Poder Público com relação ao reordenamento na área Central. 

Ressaltou a existência de diversas ações civis públicas promovidas por esta Promotoria de Justiça da 

Infância e da Juventude – Setor de Interesses Difusos e Coletivos. Destacou a necessidade de diálogo 

com a Coordenaria da Infância do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ressaltou que os presentes 

manifestaram aprovação quanto à quantidade de acolhidos a ser mantido nos serviços, contudo, 

destacaram a conjectura atual dos Conselhos Tutelares, atuando como órgão assistencial, quando esta 

não é sua atribuição. Pontuou que o Tribunal de Justiça questionou a constitucionalidade apenas do 

dispositivo que tratava sobre as ações que deveriam ser tomadas pelos Magistrados, porém que, no 

resto, não houve reconhecimento de inconstitucionalidade. A Dra. Luciana agradeceu as contribuições 

trazidas e pontuou, sobre as Portas de Entrada, a existência de Ação Civil Pública sobre este serviço na 

região de Santo Amaro e que consta no polo passivo a Municipalidade, havendo, inclusive, o pedido de 

danos morais coletivos. Destacou o ofício encaminhado pela SMADS ao COMAS solicitando a 

prorrogação do cronograma de implementação da Resolução em razão da limitação orçamentária do 

órgão, ressaltando que, apesar deste ofício, não houve encaminhamento de qualquer proposta pela 

SMADS para cumprimento da Resolução, sugerindo, assim, que seja realizada uma proposta nesse 

sentido, ou seja, que seja encaminhada uma proposta acerca do prazo viável para a readequação 
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orçamentária que possibilite a implementação da Resolução. Consignou que a implementação da 

proposta será acompanhada pelo inquérito civil a ser instaurado nesta Promotoria de Justiça. O Dr. 

Eduardo solicitou que as manifestações dos presentes sobre as considerações a respeito da audiência 

pública sejam encaminhadas por e-mail a esta Promotoria de Justiça. A Sra. Rosane afirmou que até dia 

16 de maio de 2.018 encaminhará a proposta sobre a readequação das entidades de acolhimento para 

implementação da Resolução Conjunta nº 03 do CMDCA e do COMAS. A audiência pública foi 

encerrada às 17:35 h. Toda a audiência foi gravada em sistema audiovisual e a mídia estará disponível no 

inquérito civil a ser instaurado por esta Promotoria de Justiça. Nada mais. Esta ata foi digitada, de forma 

intercalada, por Luciana Rachel Keiner e Flávia Cardoso Lopes, Analistas de Promotoria. 

 

EDUARDO DIAS DE SOUZA FERREIRA 

15º Promotor de Justiça da Infância e Juventude da Capital 

 

LUCIANA BERGAMO 

16º Promotora de Justiça da Infância e Juventude da Capital 
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