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C O N S E L H O  T U T E L A R

- DEFINIÇÃO - art. 131 do ECA: “ÓRGÃO PERMANENTE E AUTÔNOMO, NÃO 
JURISDICIONAL, ENCARREGADO PELA SOCIEDADE DE ZELAR PELO 
CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
DEFINIDOS NESTA LEI”.

- “ATRIBUIÇÃO PRIMEIRA” DO CONSELHO TUTELAR - art. 131, parte final, do 
ECA: “ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DEFINIDOS NESTA LEI”.

- “ATRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA” DO CONSELHO TUTELAR - art. 136, inciso IX 
do ECA: “ASSESSORAR O PODER EXECUTIVO LOCAL NA ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA PLANOS E PROGRAMAS DE 
ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”.

- DESDOBRAMENTO NATURAL DESTA ATRIBUIÇÃO:

- PARTICIPAÇÃO ATIVA NAS REUNIÕES DOS CONSELHOS DE DIREITOS 
E CONSELHOS SETORIAIS (ASSISTÊNCIA, EDUCAÇÃO, SAÚDE ETC.), 
DEVENDO INCLUSIVE “PAUTAR”  DETERMINADAS MATÉRIAS NAS 
AGENDAS DE SUAS REUNIÕES;

- PARTICIPAÇÃO DIRETA NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DEVENDO 
PARA TANTO COLHER DADOS RELATIVOS ÀS MAIORES DEMANDAS E 
DEFICIÊNCIAS NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EXISTENTE;

- PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS “PLANOS DE 
ATENDIMENTO” DESTINADOS À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS INFANTO-
JUVENIS RELACIONADOS NO ART. 4º, CAPUT, DO ECA E ART. 227, 
CAPUT, DA CF (OU SEJA, QUANDO DO “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO” 
DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS QUE SERÃO IMPLEMENTADOS 
PELO PODER PÚBLICO NO SENTIDO DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 



INFANTO-JUVENIS), ACOMPANHANDO DE PERTO SUA EFETIVA 
IMPLEMENTAÇÃO (VALENDO NESTE SENTIDO OBSERVAR O DISPOSTO 
NOS ARTS. 18, §1º; 19, §3º E 20, INCISO IV, DA LEI Nº 12.594/2012 - QUE 
INSTITUI O SINASE);

- PERMANENTE FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO A 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS, TANTO GOVERNAMENTAIS 
QUANTO NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSIM COMO DOS PROGRAMAS 
POR ELAS EXECUTADOS, DEVENDO INCLUSIVE AVALIAR E “ATESTAR” 
SUA “QUALIDADE E EFICÁCIA” (CF. ARTS. 90, §3º C/C 95, DO ECA);

- PERMANENTE ARTICULAÇÃO COM AS AUTORIDADES, AGENTES E 
TÉCNICOS DOS ÓRGÃOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
EXISTENTES NO MUNICÍPIO, COM ELES DEFININDO “FLUXOS”  E 
“PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO”, NO SENTIDO DE OTIMIZAR E 
AGILIZAR AO MÁXIMO AS ABORDAGENS E INTERVENÇÕES 
REALIZADAS;

- “ATRIBUIÇÕES ELEMENTARES” DO CONSELHO TUTELAR - art. 136, incisos 
I e II, do ECA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS 
RESPECTIVAS FAMÍLIAS, NO SENTIDO DA EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS;

IMPORTANTE: O CONSELHO TUTELAR É TAMBÉM UM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO 
À FAMÍLIA, DEVENDO PRIMAR PELO ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NO CONTEXTO FAMILIAR, ASSIM COMO PELA 
CRIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS PÚBLICOS NO 
ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS;

A “APLICAÇÃO DE MEDIDAS”  A CRIANÇAS E A ADOLESCENTES DEVE SER 
ACOMPANHADA DA “APLICAÇÃO DE MEDIDAS” EM RELAÇÃO À FAMÍLIA;

O VERDADEIRO COMPROMISSO DO CONSELHO TUTELAR (ASSIM COMO 
TODOS OS DEMAIS INTEGRANTES DO “SISTEMA DE GARANTIAS DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”) NÃO É COM A “APLICAÇÃO DE 
MEDIDAS” E/OU COM O “ENCAMINHAMENTO” DO CASO PARA ALGUM ÓRGÃO 
OU PROGRAMA, DE MANEIRA MERAMENTE “FORMAL” E BUROCRÁTICA, MAS 
SIM COM A EFETIVA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA 
CRIANÇA, ADOLESCENTE E SUAS FAMÍLIAS;

O CONSELHO TUTELAR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A APLICAR MEDIDAS QUE 
IMPORTEM NA RUPTURA DE VÍNCULOS ENTRE PAIS/RESPONSÁVEL E 
FILHOS/PUPILOS, SENDO ESTAS, SE NECESSÁRIAS, DE COMPETÊNCIA 
EXCLUSIVA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA (que deve ser para tanto acionada pelo 
Conselho Tutelar - cf. arts. 101, §2º c/c 136, inciso V e par. único, do ECA).

- NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÃNCIA, QUANDO DAS ABORDAGENS E 
INTERVENÇÕES, DOS PRINCÍPIOS RELACIONADOS NO ART. 100, CAPUT E 
PAR. ÚNICO, DO ECA:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: 
crianças e adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em 
outras Leis, bem como na Constituição Federal;



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;

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;

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;

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;

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;

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 isto não for possível, que 
promovam a sua integração em família substituta;

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;

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, 
observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 do ECA.



- PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DO CONSELHO TUTELAR:

- AUTONOMIA - art. 131, segunda parte, do ECA: possui independência 
funcional / ausência de subordinação em relação aos demais integrantes do 
“Sistema de Garantias” e possibilidade de agir com a autoridade (poder/dever) 
que lhe confere a própria lei. Não necessita de ordem judicial ou de qualquer 
outra autoridade para decidir ou exercer suas atribuições;

- CAPACIDADE PARA PROMOVER DIRETAMENTE A EXECUÇÃO DE 
SUAS DECISÕES - art. 136, inciso III, do ECA: estabelecida na perspectiva 
de evitar a “judicialização” do atendimento, de modo que o caso seja resolvido 
com o máximo de rapidez e eficiência. Desdobra-se em:

a) PODER DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - art. 136, inciso III, 
alínea “a”, do ECA: atribuição que deve ser exercida com cautela, de modo a 
evitar a “banalização” das REQUISIÇÕES expedidas, que possuem a natureza 
jurídica de “ORDEM DE AUTORIDADE” que, como tal, uma vez descumpridas 
podem dar ensejo à prática do CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, conforme 
previsto no art. 330, do Código Penal, além de caracterizar a INFRAÇÃO 
ADMINISTRATIVA tipificada no art. 249, do ECA;

b) LEGITIMIDADE PARA DEFLAGRAR PROCEDIMENTOS DESTINADOS À 
APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADES DE ATENDIMENTO 
E PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS NORMAS DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (DECORRENTE, 
INCLUSIVE, DO DESCUMPRIMENTO DE SUAS DETERMINAÇÕES) - arts. 
191 e 194 c/c 245 a 258-B, do ECA (trata-se de uma “capacidade postulatória” 
sui generis, que deve ser exercida mediante o oferecimento de “representação” 
própria diretamente junto à autoridade judiciária).

OBS: NÃO CONFUNDIR “REQUISIÇÃO”  COM “ENCAMINHAMENTO”  - O 
ENCAMINHAMENTO deve ser efetuado a partir da ARTICULAÇÃO DE 
AÇÕES com os diversos órgãos/programas/serviços públicos em execução, e 
pode ser efetuado DIRETAMENTE a estes, de acordo com o “fluxo” 
preestabelecido (valendo lembrar que o Poder Público tem o DEVER de 
prestar o atendimento a demandas na área da criança e do adolescente de 
forma ESPONTÂNEA e PRIORITÁRIA). Já a REQUISIÇÃO DE SERVIÇO 
somente deve ocorrer quando o encaminhamento efetuado não é, por qualquer 
razão, atendido, devendo ser dirigida à autoridade pública responsável pelo 
setor respectivo (Secretários ou Chefes de Departamento de saúde, educação, 
serviço social etc.), e não ao servidor que atende no local (médico, diretor de 
escola ou assistente social, no exemplo dado), pois é aquele que terá de 
garantir a prestação do serviço requisitado, dentro do Sistema Público 
respectivo.

IMPORTANTE: A INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DEVE SER 
RESOLUTIVA, ou seja, deve ocorrer na perspectiva de EFETIVA SOLUÇÃO do 
problema sem que haja necessidade de intervenção de outras autoridades 
corresponsáveis pela defesa/promoção dos direitos infanto-juvenis. Em outras 
palavras, aquilo que é atribuição do Conselho Tutelar DEVE SER RESOLVIDO 
PELO CONSELHO TUTELAR (vide também o PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO 
MÍNIMA - art. 100, par. único, inciso VII, do ECA).



- AS DECISÕES DO CONSELHO TUTELAR TÊM CARÁTER COERCITIVO E 
DEVEM SER IMEDIATAMENTE CUMPRIDAS POR SEUS DESTINATÁRIOS QUE, 
CASO DESEJEM DELAS SE DESOBRIGAR, DEVEM RECORRER AO PODER 
JUDICIÁRIO - art. 137, do ECA (as decisões têm eficácia plena e, se forem pura e 
simplesmente descumpridas, resultam na prática da INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 
tipificada no art. 249, do ECA, além do CRIME DE DESOBEDIÊNCIA tipificado no 
art. 330, do Código Penal);

LEMBRAR AINDA DA IDEIA BÁSICA QUE INSPIROU A CRIAÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR:

- RETIRAR DO PODER JUDICIÁRIO (“DESJUDICIALIZAR”) O 
ATENDIMENTO de casos de ameaça / violação de direitos de crianças e 
adolescentes, que ficaria sob a responsabilidade de um ÓRGÃO COM 
ATUAÇÃO EXCLUSIVA E ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS DIREITOS 
INFANTO-JUVENIS, de modo a garantir uma abordagem RÁPIDA, 
ESPECIALIZADA e SEM a BUROCRACIA e os entraves que aquele apresenta. 
Daí porque não deve ser o Conselho Tutelar utilizado como “mais um degrau” a 
escalar até chegar ao Poder Judiciário, mas sim deve aquele órgão assumir em 
sua plenitude a AUTORIDADE e o PODER DE DECISÃO que lhe são 
conferidos PELA LEI, e dar, ELE PRÓPRIO uma SOLUÇÃO EFETIVA para os 
casos atendidos (dentro de sua esfera de atribuições), sem a necessidade de 
recorrer ao Poder Judiciário.

IMPORTANTE: CABE AO MUNICÍPIO FORNECER AO CONSELHO TUTELAR 
TODAS AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A SEU ADEQUADO E ININTERRUPTO 
FUNCIONAMENTO, o que inclui a manutenção de sua sede, em local de fácil 
acesso à população, veículo, telefones (fixo e móvel, para o atendimento em regime 
de plantão), além de pessoal de apoio (servidores lotados no órgão encarregados de 
prestar-lhe o suporte administrativo), além de assessoria técnica (ainda que não de 
forma exclusiva), nas áreas da pedagogia, psicologia, serviço social e jurídica 
(devendo para isto adequar seu ORÇAMENTO, observando em qualquer caso, o 
PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 
arts. 4º, caput e par. único, alíneas “c” e “d”, do ECA e art. 227, caput, da CF).



- OUTRAS CARACTERÍSTICAS / DETALHES SOBRE A ATUAÇÃO DO ÓRGÃO:

- O Conselho Tutelar é EQUIPARADO à autoridade judiciária e ao Ministério Público 
no que diz respeito à APLICAÇÃO DE SANÇÕES àqueles que descumprem suas 
determinações (art. 249 do ECA) ou impedem/criam embaraços à sua atuação (art. 
236, do ECA);

- O CONSELHO TUTELAR NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA SUPRIR O PAPEL 
DESTINADO À “EQUIPE INTERPROFISSIONAL” a que aludem os arts. 150 e 151 
do ECA, que deve estar à serviço do Juizado da Infância e Juventude para 
realização de perícias, estudos sociais e sindicâncias (como previsto nos arts. 50, 
§1º; 161, §1º; 168; 186, §2º, todos do ECA) - além da já mencionada ausência de 
subordinação para com o Poder Judiciário, há, em regra, falta de habilitação 
profissional dos membros do Conselho Tutelar para tal atividade, que resultaria em 
relatórios imprecisos e/ou equivocados em suas “conclusões”, com evidente prejuízo 
às crianças e adolescentes atendidos - o atual Sistema NÃO MAIS ADMITE O 
“ACHISMO”  E O “AMADORISMO”  DE OUTRORA, sendo que o próprio Conselho 
Tutelar, para tomar as decisões a seu cargo, deve contar com a intervenção de 
PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS, a partir da mencionada ARTICULAÇÃO 
DE AÇÕES com outros componentes da “rede de proteção”  à criança e ao 
adolescente que todo município deve instituir e manter (e que o Conselho Tutelar 
deve integrar e ajudar a articular), podendo, se necessário, requisitar os serviços 
públicos respectivos;

- As decisões do Conselho Tutelar devem emanar do COLEGIADO (e não de um 
único membro), devendo o órgão, para tanto, realizar REUNIÕES PERIÓDICAS (o 
número depende da demanda) destinadas a fazer com que seus diversos 
integrantes DEBATAM ENTRE SI (sem prejuízo de contarem com assessoria 
técnica de outros profissionais integrantes da “rede de proteção”  local) a melhor 
forma de solucionar os casos individuais atendidos, assim como as ações 
institucionais junto aos demais órgãos públicos (na mencionada perspectiva de 
solução do problema no plano coletivo);

- As decisões do Conselho Tutelar somente podem ser revistas pela autoridade 
judiciária A PEDIDO de quem tenha legítimo interesse (art. 137 do ECA c/c art. 5º, 
inciso XXXV, da CF), sendo portanto VEDADO ao magistrado (a quem o Conselho 
Tutelar não está subordinado) modificá-las de ofício;

- Embora seja um órgão autônomo e não esteja subordinado ao CMDCA, ao Poder 
Judiciário e/ou a outros órgãos ou autoridades, o Conselho Tutelar pode (e deve) ter 
sua atuação FISCALIZADA pelo Poder Público (lato sensu), assim como seus 
integrantes podem ser submetidos às sanções administrativas previstas em lei, uma 
vez constatada (em processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório 
e a ampla defesa) a prática de abusos e/ou omissões (embora seja comum atribuir 
tal responsabilidade ao CMDCA, o ideal seria a criação de um órgão próprio de 
“controle externo”, de composição mista - com integrantes, inclusive, do próprio 
Conselho Tutelar -, a exemplo dos Conselhos Nacionais de Justiça - CNJ e do 
Ministério Público - CNMP);

- Deve agir em regime de PARCERIA/COOPERAÇÃO com os demais órgãos de 
defesa dos direitos infanto-juvenis com atuação no município, com os quais deve 
ARTICULAR AÇÕES (cf. previsto no art. 86, do ECA), desenvolvendo 
“ESTRATÉGIAS”  para realização de ABORDAGENS E INTERVENÇÕES 
CONJUNTAS (a chamada “INTEGRAÇÃO OPERACIONAL”), no sentido do alcance 
do que deve ser o OBJETIVO COMUM de TODOS: a PROTEÇÃO INTEGRAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES;



- O Conselho Tutelar não é um órgão de segurança pública (que são aqueles 
relacionados no art. 144, da Constituição Federal), não lhe cabendo a “investigação” 
de crimes praticados contra crianças e adolescentes e atos infracionais praticados 
por crianças, para o que o órgão deverá agir de forma INTEGRADA com a Polícia 
Civil e as equipes técnicas que irão realizar as abordagens que se fizerem 
necessárias junto às vítimas e suas famílias. A elevada complexidade, em especial 
dos casos de abuso/exploração sexual, demanda a definição de 
“FLUXOS/PROTOCOLOS”  de atendimento específicos, com a previsão de 
abordagens técnicas especializadas, por meio de profissionais devidamente 
qualificados, de modo a evitar a “revitimização” da criança/adolescente (decorrente 
da realização de “interrogatórios”  sucessivos por pessoas despreparadas). A 
intervenção das equipes técnicas deve ocorrer de tal forma que os elementos 
colhidos sirvam tanto para PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS quanto para 
RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DOS AGENTES (vide material publicado no item 
“Combate à Violência”, na página do CAOPCAE/PR);

- Pela sistemática atual, a atuação do Conselho Tutelar (assim como dos demais 
integrantes do “Sistema de Garantias”  acima referido), deve ser fundamentalmente 
voltada ao RESGATE/FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES (no 
sentido de promover a orientação, o apoio e o eventual tratamento dos pais ou 
responsável, cujo papel não pode o Conselho Tutelar - ou qualquer outro órgão - 
prescindir ou substituir), com uma preocupação em também resolver as DEMANDAS 
COLETIVAS, através da busca da adequada ESTRUTURAÇÃO e 
FUNCIONAMENTO de PROGRAMAS DE ATENDIMENTO a crianças, 
adolescentes, pais e responsáveis, que se constituem na VIGA-MESTRA de todo o 
“Sistema de Garantias” idealizado pelo ECA. Assim sendo, merecem destaque:

a) A mencionada FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES de atendimento a crianças 
e adolescentes existentes no município e programas por elas desenvolvidos 
(tarefa prevista no art. 95 do ECA) deve incluir a aferição das CONDIÇÕES DE 
ATENDIMENTO e do REGISTRO das entidades não governamentais no 
CMDCA local (com a observância do PRAZO DE VALIDADE deste), nos 
moldes do previsto no art. 91, §§1º e 2º, do ECA;

b) A FISCALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS de atendimento, por outro lado, 
deverá compreender, além da aferição de seu REGISTRO e do PRAZO DE 
VALIDADE respectivo (cf. art. 90, §§1º e 3º, do ECA), a análise de sua 
adequação às regras e princípios do próprio ECA, como por exemplo do 
previsto em seu art. 92, além de sua “qualidade e eficiência”, nos moldes do 
contido no art. 90, §2º, inciso II, do ECA;

c) O CONTÍNUO MONITORAMENTO DA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EXISTENTES no município, provocando o 
CMDCA no sentido da ampliação de vagas, implementação ou redefinição de 
programas, zelando para que o CMDCA participe ativamente da DEFINIÇÃO 
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA junto ao Executivo municipal, de modo que 
nas diversas leis orçamentárias (Plano Orçamentário Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), seja assegurado à área da 
infância e juventude a PRIORIDADE ABSOLUTA de tratamento preconizada 
pelos arts. 4º, par. único, alíneas “c”  e “d”  do ECA e art. 227, caput, da 
Constituição Federal (conforme atribuição prevista no art. 136, inciso IX, do 
ECA, que como as demais se constitui num PODER/DEVER do Conselho 
Tutelar).



OBS: para o exercício de tal atribuição é fundamental que o Conselho Tutelar 
realize um LEVANTAMENTO DE DADOS acerca das maiores demandas 
atendidas e dos encaminhamentos que, ao menos de acordo com a lei, 
deveriam ser realizados (neste aspecto mostra-se interessante a instalação do 
SIPIA ou equivalente), tendo como ponto de partida o REGISTRO DOS 
ATENDIMENTOS realizados, em arquivo próprio.

d) Como anteriormente mencionado, o Conselho Tutelar precisa desenvolver 
um trabalho junto à FAMÍLIA da criança ou adolescente, sendo que em regra, 
às medidas aplicadas a crianças e adolescentes pelo órgão (conforme art. 136, 
inciso I c/c art. 101, ambos do ECA), devem corresponder medidas aplicadas a 
seus pais ou responsável (conforme art. 136, inciso II c/c art. 129, ambos 
também do ECA), que precisam exercer com responsabilidade os deveres 
inerentes ao poder familiar ou decorrentes da guarda ou tutela (vide o 
PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PARENTAL, relacionado no art. 100, 
par. único, inciso IX, do ECA). Vale repetir que não pode o Conselho Tutelar 
aplicar medidas que importem na retirada da criança ou adolescente do 
convívio de seus pais ou responsável, seja para fins de acolhimento 
institucional (o Conselho Tutelar somente está autorizado a promover o 
acolhimento de crianças ou adolescentes caso constatada a FALTA dos pais 
ou responsável), seja para fins de colocação em família substituta (medida que, 
em qualquer caso, é de responsabilidade EXCLUSIVA da autoridade judiciária). 
O Conselho Tutelar, em suma, deve lutar pelo FORTALECIMENTO dos 
vínculos familiares, jamais pelo seu rompimento.

OBS: caso o Conselho Tutelar constate a necessidade de afastamento da 
criança ou adolescente do convívio familiar, esgotadas as possibilidades de 
solução diversa, deverá colher os elementos necessários e comunicar o fato ao 
Ministério Público ou à autoridade judiciária competente (art. 136, incisos V e XI 
e par. único, do ECA).

- CAUTELAS ADICIONAIS NA ATUAÇÃO:

- JAMAIS SUBSTITUIR O PAPEL DE OUTROS INTEGRANTES DO “SISTEMA DE 
GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”, EM ESPECIAL 
DO PODER JUDICIÁRIO - embora seja atribuição do Conselho Tutelar “atender e 
aconselhar os pais/responsável”, não pode o órgão, por exemplo, estabelecer 
“acordos de separação” ou “definir/regularizar a guarda” de crianças e adolescentes 
entre os pais ou terceiros, devendo estes e outros casos ser imediatamente 
encaminhados ao Poder Judiciário (cf. art. 136, inciso V, do ECA). De igual sorte, o 
Conselho Tutelar não pode substituir o papel reservado aos servidores do Poder 
Judiciário, como Oficiais de Justiça e Comissários de Vigilância da Infância e da 
Juventude. Embora o órgão possa ser CONVIDADO a acompanhar diligências 
judiciais, sua intervenção deverá ser justificada (mais uma vez é de se atentar para o 
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - cf. art. 100, par. único, inciso VII, do ECA) 
e previamente AJUSTADA (JAMAIS “IMPOSTA”, de maneira autoritária), não 
dispensando, em qualquer caso, a intervenção dos servidores do Poder Judiciário;

- GUARDAR SIGILO QUANTO AOS CASOS ATENDIDOS - sem prejuízo da 
possibilidade de prestar informações às pessoas diretamente interessadas e/ou 
envolvidas no caso, tomando a cautela, em qualquer situação, de preservar a 
imagem, intimidade e privacidade das crianças e adolescentes (arts. 17 e 18, do 
ECA) e de evitar a exposição indevida dos denunciantes;



- EVITAR “DESAUTORIZAR”  OS PAIS DIANTE DE SEUS FILHOS - as 
abordagens junto aos pais devem ser efetuadas de forma reservada, numa 
perspectiva de orientar e corrigir possíveis falhas no processo de educação de seus 
filhos, fazendo assim com que cumpram de forma adequada suas responsabilidades 
(vide art. 100, par. único, incisos IX, XI e XII, do ECA). Eventuais “advertências” (cf. 
art. 136, inciso II c/c 129, inciso VII, do ECA), a exemplo das demais medidas 
destinadas aos pais, devem ser executadas por profissionais habilitados, como parte 
de uma política mais abrangente de atenção à família.

- IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 12.696/2012:

- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS RELATIVAS AO 
CONSELHO TUTELAR E AO ORÇAMENTO PÚBLICO, DE MODO A 
CONTEMPLAR A REMUNERAÇÃO OBRIGATÓRIA (EM PATAMAR A SER 
DEFINIDO, NOS MUNICÍPIOS EM QUE AINDA NÃO EXISTE TAL 
PREVISÃO), BEM COMO OS DIREITOS SOCIAIS AOS NOVOS 
CONSELHEIROS (ELEITOS APÓS O ADVENTO DA REFERIDA LEI);

- NECESSIDADE DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
PARA QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR (ART. 134, PAR. ÚNICO, DO ECA);

- MANDATO DE 04 (QUATRO) ANOS NÃO SE APLICA AOS 
CONSELHEIROS EM EXERCÍCIO (AGUARDA-SE A EDIÇÃO DE LEI 
FEDERAL OU MEDIDA PROVISÓRIA QUE ESTABELEÇA UMA REGRA DE 
TRANSIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS MANDATOS DOS NOVOS 
CONSELHEIROS À DESEJADA REALIZAÇÃO DAS "ELEIÇÕES 
UNIFICADAS”  EM OUTUBRO DE 2015, COM A POSSE DOS 
CONSELHEIROS ELEITOS NESTE PLEITO EM JANEIRO DE 2016);

- DESAPARECE, DE UMA VEZ POR TODAS, A POSSIBILIDADE DA 
ESCOLHA DOS CONSELHEIROS PELA VIA INDIRETA (ALGO QUE JÁ NÃO 
ERA ADMISSÍVEL COM A SISTEMÁTICA ANTERIOR, EMBORA FOSSE 
ADOTADO DE FORMA INDEVIDA - E INCONSTITUCIONAL - POR MUITAS 
LEIS MUNICIPAIS, QUE TERÃO DE SER TAMBÉM NESTE ASPECTO 
MODIFICADAS).

OBS: Desde novembro de 2001, a partir do Decreto (Federal) nº 4.032/2001, os 
membros do Conselho Tutelar são considerados SEGURADOS OBRIGATÓRIOS da 
Previdência Social (ressalvada a vinculação a outro regime de previdência, como no 
caso dos funcionários públicos municipais "estrito senso").



- JAMAIS ESQUECER QUE:

- O CONSELHO TUTELAR NÃO É UM SIMPLES “ÓRGÃO DE 
ENCAMINHAMENTO”, COM ATUAÇÃO MERAMENTE “BUROCRÁTICA”, 
MAS SIM É, EM SUA ESSÊNCIA, UM ÓRGÃO DE DEFESA E PROMOÇÃO 
DOS DIREITOS INFANTO-JUVENIS, DEVENDO PARA TANTO AGIR NÃO 
APENAS NO PLANO INDIVIDUAL E “REATIVO”  (DIANTE DE CASOS DE 
VIOLAÇÃO DE DIREITOS JÁ CARACTERIZADOS), MAS SIM DEVE 
“FOCAR”  SUA ATUAÇÃO NA ESFERA COLETIVA, COM AÇÕES 
EMINENTEMENTE PREVENTIVAS E “ESTRUTURANTES”  (A BUSCA DA 
ADEQUADA ESTRUTURAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O ADEQUADO 
ATENDIMENTO DE SUAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES É 
FUNDAMENTAL);

- LONGE DE ACEITAR PASSIVAMENTE E/OU TENTAR “ADMINISTRAR O 
PREJUÍZO”  DE UMA ESTRUTURA DE ATEDIMENTO DEFICITÁRIA, O 
CONSELHO TUTELAR DEVE SER O PROTAGONISTA DA 
TRANSFORMAÇÃO DESSA REALIDADE DE OMISSÃO/DESCASO DO 
PODER PÚBLICO PARA COM A POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL, 
PROVOCANDO E COBRANDO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 
COMPETENTES A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS;

- O OBJETIVO DA INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NÃO É A 
SIMPLES “APLICAÇÃO DE MEDIDAS”  E O POSTERIOR 
“ENCAMINHAMENTO” DO CASO A PROGRAMAS E SERVIÇOS, MAS SIM 
A “PROTEÇÃO INTEGRAL”  INFANTO-JUVENIL, NÃO PODENDO DEIXAR 
DE ATUAR ENQUANTO ESTA NÃO FOR ALCANÇADA;

- O CONSELHO TUTELAR DEVE ESTAR ONDE QUER QUE HAJA 
AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, MAS JAMAIS PODE AGIR SÓ, DEVENDO BUSCAR A 
INTERVENÇÃO DOS ÓRGÃOS, AUTORIDADES E PROFISSIONAIS 
CORRESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO E PELA EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS INFANTO-JUVENIS.


