
TERMO DE CONVÊNIO
 
 
     
 

 Termo de Convênio de Cooperação Técnica que entre si 
celebram o  ESTADO DO PARANÁ,  por  intermédio  da 
SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  EDUCAÇÃO,  a 
ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE 
CURITIBA,  a  ASSOCIAÇÃO  DE  CONSELHOS 
TUTELARES,  a  UNIÃO  NACIONAL  DOS 
DIRIGENTES  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO  DO 
PARANÁ,  a  ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS E 
PROMOTORES  DE  JUSTIÇA  DA  INFÂNCIA, 
JUVENTUDE  E  FAMÍLIA  DO  ESTADO  DO 
PARANÁ, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, o 
PODER JUDICIÁRIO  por intermédio da Presidência do 
Tribunal  de  Justiça  e  a  ASSOCIAÇÃO  DOS 
MUNICÍPIOS  DO  PARANÁ,  para  os  fins  que 
especificam.  

 
 
 

 
De um lado,  o  ESTADO DO PARANÁ,  pessoa jurídica de direito público 

interno, por intermédio da  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, com sede na 
Av. Água verde, nº 2140, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº  76.416.965/0001-21,  devidamente  autorizada  pelo  Governador  do  Estado  mediante  o 
protocolado sob o nº., neste ato representada pelo seu Titular MAURÍCIO REQUIÃO DE 
MELLO E SILVA, brasileiro, portador do CPF nº 321122039-91, ou, no seu impedimento, 
pelo  seu  representante  legal,  doravante  denominado  SEED,  e  de  outro  lado,  a 
ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE CURITIBA,  pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na rua Duque de Caxias, nº 445, centro, Curitiba/PR, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº  05594673/0001-30,  neste  ato  representado  pela  sua  Presidente  MARIA 
ROSA  CARVALHO  DE  MELLO,  brasileira,  portadora  do  CPF  nº  157256699-04;  a 
ASSOCIAÇÃO  DE  CONSELHEIROS  TUTELARES  DO  OESTE  PARANAENSE 
(ACTOP), pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Barão do Rio Branco, 363, 
Centro, Foz do Iguaçu/PR, inscrito no CNPJ sob nº 02205145/0001-54, neste ato representado 
por seu Presidente CLAUDIUNEI LOPES, brasileiro, portador do CPF nº 779536309-15; a 
ASSOCIAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  DA  REGIONAL  DE  CAMPO 
MOURÃO (ACONTURCAM), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Manoel 
Mendes  de  Camargo,  nº  1164,  Campo  Mourão/PR,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº 
06053167-0001/05, neste ato representada pela sua Presidente ZILDA INGLES MODENA, 
brasileira,  portadora  do  CPF  nº  669232639-72;  a  ASSOCIAÇÃO  DOS  CONSELHOS 
TUTELARES  DO  SUDOESTE  DO  PARANÁ  (ACTESP),  pessoa  jurídica  de  direito 
privado, com sede na rua Tamoio, nº 116, Centro, Pato Branco/PR, inscrita no CNPJ sob nº 
05774455/0001-88,  neste  ato  representado  por  seu  Presidente  VALMOR  ANTÔNIO 



WEISSHEIMER,  brasileiro,  portador  do  CPF nº  508428709-20;  a  UNIÃO NACIONAL 
DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na rua Marechal Deodoro, s/nº, no município de Castro/PR, inscrita 
no  CNPJ/MF  sob  nº  813.098.588/0001-85,  neste  ato  representado  pelo  seu  Presidente 
CARLOS  EDUARDO  SANCHES,  brasileiro,  portador  do  CPF  nº  792371429-00;  a 
ASSOCIAÇÃO  DOS  MAGISTRADOS  E  PROMOTORES  DE  JUSTIÇA  DA 
INFÂNCIA, JUVENTUDE E FAMÍLIA DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na rua Marechal Floriano Peixoto, nº 672, 14º andar, no município 
de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.378.276/0001-47, neste ato 
representado  por  sua  presidente  MARÍLIA  VIEIRA  FREDERICO  ABDO,  brasileira, 
portadora  do  CPF  nº  686.150.789/04;  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO 
PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na rua Mal. Hermes, nº 751, Centro 
Cívico,  no  município  de  Curitiba,  Estado  do  Paraná,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  nº 
78.206.307/0001-30, neste ato representado pelo seu Procurador-Geral de Justiça, MILTON 
RIQUELME DE MACEDO, brasileiro, portador do CPF nº 185701609-25, pelo Coordenador 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, Procurador de 
Justiça  OLYMPIO  DE  SÁ  SOTTO  MAIOR  NETO,  brasileiro,  portador  do  CPF  nº 
182.194.909-34 e pela Promotora de Justiça do Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Justiça de Proteção à Educação, HIRMÍNIA DORIGAN DE MATOS DINIZ, brasileira, 
portadora  do  CPF  nº  555.302.579-68,  o  PODER  JUDICIÁRIO,  por  intermédio  da 
Presidência  do Tribunal  de Justiça,  pessoa jurídica de direito  público,  com sede na Praça 
Nossa Senhora da Salete, no município de Curitiba, Estado do Paraná, inscritoa no CNPJ/MF 
sob  nº  77.821.841/0001-94,  neste  ato  representado  pelo  seu  Desembargador  de  Justiça, 
TADEU  MARINO  LOYOLA  COSTA,  brasileiro,  portador  do  CPF  nº  068083449-49;  a 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Praça Osório, nº 400, 4º andar, conj. 401, no município de Curitiba, Estado do Paraná, 
inscrito no CNPJ/MF 76.694.132/0001-22, neste ato representado pelo seu Presidente, LUIZ 
LAZARO SORVOS, brasileiro, portador do CPF nº 197177509-63, doravante denominadas 
ENTIDADES CONVENIADAS, resolvem celebrar o presente Termo de Convênio, tendo em 
vista o disposto nos arts. 205 e 227 da Constituição Federal, no art. 5º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente,  e no art.  5º,  § 1º,  inciso III  e  art.  12 da Lei de Diretrizes  e  Bases da 
Educação Nacional, buscando garantir o direito dever de toda criança e adolescente de cursar 
a educação básica e o regido pela Lei nº 8.666/93, modificada pela Lei nº 8.883/94, e suas 
alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente  Termo de Convênio tem como objetivo implantar  no Estado do 
Paraná um sistema de apoio ao aluno infreqüente, detectando causas intra e extra-escolares e 
buscando soluções  com vistas  a  diminuir  a  evasão  escolar  e  responsabilizar  os  pais  e/ou 
responsáveis pelas crianças e adolescentes matriculados na Rede Pública de Ensino, conforme 
Plano de Trabalho em anexo.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA

Em  todos  os  estabelecimentos  da  Rede  Estadual  de  Educação  Básica, 
constatada  a  ausência  injustificada  do(a)  aluno(a)  por  um  período  de  cinco  dias  letivos 
consecutivos  ou  sete  alternados  no  período  de  um  mês,  o(a)  professor(a)  deverá 
imediatamente comunicar o fato à Direção da escola - via setor de pedagogia e mediante o 
preenchimento e entrega do pertinente formulário de controle de freqüência -, discutindo o 



caso com esta o mais breve possível, em reunião administrativa ou pedagógica, para detectar 
possíveis causas intra-escolares e buscar soluções, operando-se o preenchimento, em três vias, 
da  Ficha  de  Comunicação  de  Aluno Ausente  (FICA),  registrando-se  nesta  o  resumo dos 
encaminhamentos dados.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

3.1 A Direção  do Estabelecimento  de Ensino,  de posse desta  comunicação, 
deverá imediatamente providenciar o contato com os pais ou responsáveis 
pelo(a) aluno(a), com o objetivo de fazê-lo(a) retornar ao estabelecimento 
escolar, anotando na FICA os encaminhamentos dados, dispondo para isso 
de prazo máximo de cinco dias.

 
3.2 A  Direção  do  Estabelecimento  de  Ensino,  juntamente  com  outras 

instâncias da comunidade escolar, deverá trabalhar a temática da evasão, 
dentro dos aspectos legais e educacionais do tema e a maneira de evitá-la.

 
3.3 Com  o  objetivo  de  fazer  retornar  os(as)  alunos(as)  ausentes,  o 

Estabelecimento de Ensino deverá envidar todos os esforços para localizar 
sua família, inclusive informando-se sobre seu paradeiro junto a vizinhos, 
procurando endereços de amigos ou parentes da família do aluno, enfim, 
esgotando todos os recursos para encontrá-lo.

 
3.4 A  Direção  do  Estabelecimento  Escolar  deverá  chamar  os  pais  ou 

responsáveis pelo aluno(a) ausente e, sempre que possível com a presença 
do(a)  professor(a),  procurará  identificar  as  causas  intra  e/ou  extra-
escolares  da  ausência  para,  em  conjunto,  definir  as  providências 
necessárias.

 
3.5 A  Direção  do  Estabelecimento  de  Ensino,  em  conjunto  com  outras 

instâncias  da  comunidade  escolar,  e  com  apoio  de  organizações 
comunitárias  e  sociais,  desenvolverá  estratégias  para  atingir  os  pais  e 
responsáveis que não atenderem ao seu chamado.

 
CLÁUSULA QUARTA - DO ENCAMINHAMENTO DA FICA

Esgotadas as providências e esforços antes descritos e findo o prazo de cinco 
dias de que trata o item 3.1 da cláusula anterior, não tendo sido localizado(a) o(a) aluno(a) ou 
não  voltando  este(a)  a  freqüentar  o  Estabelecimento  de  Ensino,  a  Direção  deste  deverá 
encaminhar a primeira e terceira vias da FICA, com a síntese das providências adotadas, ao 
Conselho Tutelar e, na sua inexistência, ao Juizado da Infância e da Juventude da respectiva 
Comarca, nos termos do art. 262 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
 
CLÁUSULA QUINTA - DO CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar, cumprindo suas atribuições legais, nos termos do art. 136 
da Lei nº 8.069/90 (ECA), diligenciará, no período máximo de 10 (dez) dias, para o efetivo 
retorno  do(a)  aluno(a)  ao  Estabelecimento  de  Ensino,  adotando  as  medidas  cabíveis  e 
requisitando do Poder Público Municipal todo o apoio necessário.
 



§ 1º - Obtendo êxito, a primeira via da FICA retornará ao Estabelecimento de 
Ensino, com as anotações das providências adotadas, permanecendo a terceira 
via arquivada no Conselho Tutelar.
 
§  2º  -  Não  obtendo  êxito  nesse  prazo,  o  Conselho  Tutelar  encaminhará  a 
primeira  via  da  FICA  à  Promotoria  da  Infância  e  Juventude,  arquivará  a 
terceira via devidamente anotada e informará ao Estabelecimento de Ensino na 
mesma data acerca do encaminhamento dado.

 
CLÁUSULA SEXTA - DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude,  após  conferir  se  foram 
esgotadas  todas  as  providências  de  responsabilidade  do  Estabelecimento  de  Ensino  e  do 
Conselho Tutelar, conforme registros constantes da FICA, notificará, no prazo de 10 (dez) 
dias,  mediante  colaboração  do  Poder  Judiciário,  os  pais  ou  responsáveis  para 
comparecimento,  acompanhados  da  criança  ou  adolescente,  perante  o  Ministério  Público, 
buscando,  assim,  viabilizar  o  retorno  do(a)  aluno(a)  à  escola.  Esgotados  os  esforços  da 
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, esta examinará a ocorrência ou não da infração 
prevista no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; da caracterização ou não 
do crime de abandono intelectual capitulado no art. 246 do Código Penal; bem como, ainda, 
das omissões a que se referem os arts. 22 do referido Estatuto e arts. 1.634, 1.637 e 1.638 do 
Código Civil, com a adoção das providências pertinentes, devolvendo ao estabelecimento de 
ensino  a  primeira  via  da  FICA -  com anotações  resumidas  das  medidas  adotadas  e  dos 
resultados  obtidos,  arquivando  cópia  (xerox)  da  mesma  e  noticiando  o  fato  ao  Conselho 
Tutelar.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PODER JUDICIÁRIO

O  Poder  Judiciário,  através  dos  Juízos  da  Infância  e  Juventude  de  cada 
Comarca, em colaboração com o Ministério Público, fará expedir e cumprir as notificações 
aos  pais  ou  responsáveis  para  os  fins  previstos  na  cláusula  anterior,  conferindo  especial 
agilidade à tramitação a procedimentos eventualmente instaurados em decorrência da FICA.
 
CLAUSULA OITAVA - DA REMESSA DA FICA À SEED

O Estabelecimento de Ensino, após receber de volta do Conselho Tutelar ou do 
Promotor da Infância e Juventude a primeira via da FICA, anotará na segunda via no seu 
arquivo, os registro feitos naquelas instâncias, e fará sua remessa à Secretaria Estadual, para 
fins estatísticos e outros encaminhamentos.
 
CLÁUSULA NONA - DA FICA

Fica  instituída  a  FICHA  DE  COMUNICAÇÃO  DE  ALUNO  AUSENTE 
(FICA), conforme modelo constante do anexo 1, parte integrante deste Convênio.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SEED

A Secretaria de Estado da Educação - SEED ficará responsável através da sua 
Superintendência de Ensino pelas ações e controles que lhe couberem.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS

A execução do presente Termo de Convênio não dependerá de liberação de 
recursos do Tesouro do Estado.



 
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência  do presente  Termo de Convênio iniciar-se-á a partir  da data  de 
publicação de seu extrato em Diário Oficial do Estado, até 31 de dezembro de 2010, podendo 
ser alterado mediante acordo prévio entre as partes, cujos termos aditivos serão considerados 
parte integrante do presente, para todos os efeitos e direitos.
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA OU RESCISÃO

O  presente  Termo  de  Convênio  poderá  ser  denunciado  a  qualquer  tempo, 
unilateralmente, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, ou rescindido por acordo entre os partícipes, ou ainda, por descumprimento das cláusulas 
e  condições  estabelecidas  ou  por  superveniência  de  legislação  que  o  torne  inexeqüível, 
respondendo os mesmos pelas obrigações assumidas até esse momento.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação  resumida  do  presente  Termo de  Convênio  será  efetivada  por 
extrato em Diário  Oficial  do Estado,  as expensas  da Secretaria  de Estado da Educação - 
SEED, no prazo previsto em lei.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Os partícipes elegem o foro da comarca de Curitiba,  para dirimir  quaisquer 
dúvidas ou litígios oriundos, que por ventura possam surgir da execução do presente Termo 
de Convênio, com expressa e bilateral renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.
 

E,  por  assim  estarem  devidamente  justos  e  acordados,  os  partícipes, 
inicialmente nomeados, firmam o presente Termo de Convênio, em 08 (oito) vias, de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
 

Curitiba, 29  de junho de 2005.
 

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA 
Secretário de Estado da Educação 
 
MILTON RIQUELME DE MACEDO 
Ministério Público do Estado do Paraná 
 
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO 
MPPR – Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente 
 
 
HIRMÍNIA DORIGAN DE MATOS DINIZ 
MPPR – Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à Educação 
 



 
TADEU MARINO LOYOLA COSTA 
Tribunal de Justiça do Paraná 
 
MARIA ROSA CARVALHO DE MELLO 
Associação dos Conselhos Tutelares de Curitiba 
 
CLAUDIUNEI LOPES 
Associação de Conselheiros Tutelares do Oeste Paranaense (ACTOP) 
 
ZILDA INGLES MODENA 
Associação dos Conselhos Tutelares da Regional de campo Mourão (ACONTURCAM) 
 
VALMOR ANTÔNIO WEISSHEIMER 
Associação dos Conselhos Tutelares do Sudoeste do Paraná (ACTESP) 
 
MARÍLIA VIEIRA FREDERICO ABDO 
Associação dos Magistrados e Promotores de Justiça da Infância, Juventude e Família do 
Estado do Paraná 
 
CARLOS EDUARDO SANCHES 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná 
 
LUIZ LAZARO SORVOS 
Associação dos Municípios do Paraná
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