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OBSERVAÇÃO II - Os fatores de atualização monetária foram compostos pela aplicação dos seguintes índices:
Out/64 a fev/86: ORTN
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN
Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89)
Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de fev/89)
Abr/89 a mar/90: BTN (de mar/89 a fev/90)
Abr/90 a mar/91: IPC (de mar/90 a fev/91)
Abr/91 a dez/91: INPC (de mar/91 a nov/91)
Jan/92: IPCA-E (dez/91)
Fev/92 a jan/01: UFIR (de jan/92 a dez/00)
Fev/01 a dez/21: IPCA-E (de jan/01 a nov/21)
Jan/22 em diante: SELIC (de dez/21 em diante).

OBSERVAÇÃO III - Para o período de vigência da UFIR, foi adotado o índice que atualizava a mesma (IPCA-E – mensal).

OBSERVAÇÃO IV – A partir de 09/12/2021 (data da publicação da EC nº 113/2021), não devem ser apurados juros de 
quaisquer espécies.

SEMA 1.1

SEMA 1.2.1

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em 01/03/2023, autorizou o que segue:

Cesário Lange - suspensão do expediente presencial a partir das 12 horas e dos prazos dos processos físicos no dia 01 de 
março de 2023, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1.351/2020. 

Cunha - suspensão dos prazos dos processos físicos no dia 27 de fevereiro de 2023, devendo ser observado o Comunicado 
Conjunto nº 1.351/2020.  

Subseção II: Atos e comunicados da Corregedoria Geral da Justiça

DICOGE

DICOGE 2
CPA – 2023/6012

(Parecer nº 63/2023 – J)

BUSCA E APREENSÃO – CRIANÇA E ADOLESCENTE – PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DE OFICIAIS DE 
JUSTIÇA.

É dever do Conselho Tutelar participar de busca e apreensão de criança ou adolescente, contanto que haja 
determinação judicial neste sentido, com fundamentação da necessidade de atuação do/a conselheiro/a na hipótese 
específica. Decisão unânime da E. Câmara Especial deste C. TJSP.

Atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco, inclusive com possibilidade de acolhimento, como 
atribuição do Conselho Tutelar, por expressa disposição legal.

Princípios da intervenção precoce e da integração operacional.
Desburocratização e agilização do atendimento de crianças e adolescentes como objetivo da atuação do Conselho 

Tutelar.
Transporte de criança ou adolescente objeto de busca e apreensão que há de ser feito, de ordinário, por oficial/a de 

justiça, pelo meio de transporte que utilizar para cumprimento do mandado. Também pode ser prestado por qualquer 
das pessoas envolvidas no cumprimento do mandado.

Artigos 136, I, c.c. 101, VII; 93, par. ún.; 131; 88, VI; e 100, par. ún., VI, todos do ECA.
Artigos 32, VI, e 26 da Resolução 170/14 do CONANDA.

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça,

Trata-se de consulta formulada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Socorro, Dra. Fernanda Yumi Furukawa 
Hata, versando sobre cumprimento de mandados de busca e apreensão de crianças e adolescentes, com as seguintes 
indagações:

“1) Os conselheiros tutelares devem acompanhar o cumprimento do mandado?
2) Quem é o responsável por segurar a criança no cumprimento do mandado?
3) O transporte da criança da casa dos genitores até o local de abrigamento deve ser feito em qual veículo?”

Originariamente formulada à I. Coordenadoria da Infância e da Juventude, foi a consulta encaminhada a esta E. Corregedoria 
Geral da Justiça.
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