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1. APRESENTAÇÃO 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei Federal nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, que substitui o antigo Código de Menores, atendendo ao 

disposto no artigo 227 da Constituição Federal. Seu grande mérito foi a criação 

de regras para que se respeitem a criança e o adolescente como cidadãos 

sujeitos de direitos e deveres, conferindo-lhes  prioridade absoluta, sobretudo 

na elaboração e implementação de políticas públicas.  

 Mais do que isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente está 

completamente adequado à Convenção dos Direitos da Criança das 

Organizações das Nações Unidas (ONU), adotada pelo Brasil em 1989; hoje é 

uma legislação reconhecida internacionalmente como uma das mais 

avançadas em termos de proteção social à infância. A prova disso é que nos 

últimos anos vem servindo de exemplo para outros países, que a utilizam como 

base para a elaboração de suas próprias leis. O motivo é simples: O Estatuto 

traz princípios inovadores, amplia e divide a responsabilidade da família, do 

Estado e da sociedade na proteção integral de crianças e adolescentes e, 

ainda determina um sistema participativo de formulação, controle e fiscalização 

das políticas públicas entre o Estado e a sociedade civil. 

 Nesta perspectiva vimos através deste trabalho disponibilizar aos 

conselheiros tutelares da Escola de Conselhos do Estado da Paraíba, 

instrumental que visa auxiliar nas atividades cotidianas desenvolvidas por tão 

importantes agentes. Salientado que não temos aqui a pretensão de 

esgotarmos a discussão sobre tão importantes temas, mas sim apenas 

iniciarmos um processo que acreditamos se fará contínuo e de relevante 

qualidade ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares.  

  

2. O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI FEDERAL 

Nº 8.069/90 

 Com a Constituição Federal de 1988 foi instaurado em nosso país um 

novo marco legal. Através de uma articulação sem precedentes que contou 

com o esforço e mobilização de toda a sociedade brasileira, foram garantidos 

avanços importantíssimos em nossa democracia. 

 São exemplos dessa conquista os artigos 204 e 227 da Constituição 

Federal de 1988, que tiveram em sua gênese emendas populares 

apresentadas à Assembléia Nacional Constituinte com mais de 1.600.000 

assinaturas garantindo dessa forma, um grande passo no fortalecimento da luta 

pelos direitos da criança e do adolescente. 

  



TEXTO COMPLEMENTAR PARA REFLEXÃO! (1) 

  

 “O Estatuto da Criança e do Adolescente – lei federal nº 8.069/90 – 

considerado como um divisor de águas em nossa história recente de lutas 

pelos direitos humanos de crianças e adolescentes (a cidadania de meninos e 

meninas no Brasil), substituiu o Código de Menores (criado em 1979), código 

este que ditou regras e normas durante o período de 10 anos e, que mesmo 

abolido a mais de duas décadas ainda percebemos resquícios de sua presença 

cultural em terminologias, vícios de linguagem e visão estrutural das 

instituições, situação que dificulta que a própria sociedade reconheça os 

direitos de crianças e adolescentes.  

 Mesmo sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente uma lei que 

garante a proteção integral de crianças e adolescentes, em sintonia com o 

artigo 227 da Constituição Federal, o que vem ocorrendo na prática é que 

alguns municípios e comunidades ainda não exercitam as normas expostas em 

seus artigos e, na maioria das situações, as desconhecem ou omitem o 

reconhecimento de suas regras. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente garante os direitos e deveres de 

cidadania a crianças e adolescentes, determinando à família, à sociedade, à 

comunidade e ao Estado a responsabilidade conjunta pela proteção integral 

desses meninos e meninas, antes tarefa exclusiva do antigo juiz de menores. 

Além disso, define um sistema participativo de formulação, controle e 

fiscalização das políticas públicas entre Estado e sociedade civil. 

 A proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a criação de 

uma rede de atendimento, caracterizada por ações integradas. Dessa rede 

fazem parte as organizações governamentais e não-governamentais, os 

movimentos sociais, comunidades locais, grupos religiosos, entidades 

nacionais, organismos internacionais, categorias de trabalhadores e a própria 

população. Todos devem participar da discussão dos problemas locais, 

formulando propostas, negociando, optando pela melhor política a ser 

desenvolvida e, principalmente, oferecendo serviços. 

 Para garantir a criação dessa rede, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estipula a implantação, em cada município brasileiro, de alguns 

órgãos que tem a obrigação de assegurar o cumprimento das políticas públicas 

voltadas à criança e ao adolescente. Entre tais órgãos citamos o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar.  

Com atribuições diferentes, esses órgãos (entre tantos outros) devem 

atuar de acordo com suas competências e, em consonância com as demais 

normas consagradas em nosso ordenamento jurídico.” (Rosa Maria - 1999). 

 



ATENÇÃO! 

 ● Lembre-se: O Estatuto da Criança e do Adolescente traz princípios 

inovadores, amplia e divide a responsabilidade da família, do Estado e da 

sociedade na proteção integral de crianças e adolescentes e estabelece um 

sistema participativo da formulação, controle e fiscalização das políticas 

públicas entre o Estado e a sociedade civil. 

 ● Houve uma mudança significativa: o Estatuto deu à criança e ao 

adolescente um novo contexto jurídico, reconhecendo-os como sujeitos de 

direitos e deveres (art. 15 – Estatuto).  

 ● É fundamental lembrar que, com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o poder de decisão do juiz é descentralizado. A nova lei 

estabelece que o juiz deve agir como mediador, sendo imparcial no julgamento 

das ações que envolvam crianças e adolescentes, sejam esses vitimas  ou 

vitimadores. Todas as decisões dos juízes devem estar fundamentadas e 

argumentadas. 

 ● Os termos “Estado” e “Poder Público” são utilizados no sentido de 

identificar União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Cada qual dentro da 

sua competência é obrigado a garantir o atendimento à família, à criança e ao 

adolescente. 

 ● Menor – Não utilize esse termo em circunstância nenhuma no 

cotidiano de suas atividades funcionais, bem como em suas atividades de 

âmbito pessoal e social, pois esse termo “Menor” é estigmatizante e 

discriminatório. Tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do 

Adolescente respeitam crianças e adolescentes pelas capacidades que 

possuem e por sua própria condição peculiar de cidadão em desenvolvimento. 

Os termos adequados são: “criança” ou “adolescente”. Menores abandonados, 

carentes, infratores e/ou delinqüentes são termos também discriminatórios e 

pejorativos. Ao atualizarmos a terminologia correta (crianças e adolescentes, 

sem esses adjetivos), estaremos atuando como agentes sociais, contribuindo 

para o reconhecimento dessa nova cultura da cidadania. 

    

TEXTO COMPLEMENTAR PARA REFLEXÃO! (2) 

  

“UMA LEI CHEIA DE AVANÇOS 

 Década de 80. Uma criança carente e sem família é abandonada nas 

ruas. Levada à presença do juiz, recebe como solução para seu problema a 

determinação de que permanecerá internada em instituição para menores até 

completar 18 anos. Este é um só exemplo da aplicação do antigo Código de 

Menores, que dava ao juiz poder para fazer o que achasse melhor e que 



submetia crianças e adolescentes a um critério de menoridade absoluta por 

utilizar uma doutrina de exclusão social. 

A partir daí, a necessidade de fazer com que essas crianças e 

adolescentes passassem a ser reconhecidos na prática (não só nas palavras) 

como sujeitos de Direitos e de Deveres motivou a discussão de uma mudança 

na legislação brasileira. Assim nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

considerado um grande avanço e uma das mais modernas legislações do 

mundo. 

Quem o utiliza não espera uma sociedade justa no futuro para garantir 

direitos e deveres, mas luta pela garantia cotidiana destes direitos e deveres 

para construirmos progressivamente uma sociedade justa. Com o Estatuto, o 

Brasil integrou-se ao grupo das nações que identifica, em suas tradições, 

antigas formas de ameaçar e violar direitos e, mudando percepções e 

comportamentos, busca construir uma sociedade comprometida com os 

direitos humanos. 

O Estatuto foi implantado pela Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990, 

em substituição ao antigo Código de Menores, atendendo ao disposto no artigo 

227 da Constituição Federal. Completamente adequado à Convenção dos 

Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU), adotada pelo 

Brasil em 1989, seu grande mérito foi a criação de regras para que se 

respeitem a criança e ao adolescente como cidadãos sujeitos  de direitos e 

deveres, com prioridade absoluta, sobretudo dentro das políticas públicas. 

O Brasil foi o primeiro país do mundo a implantar uma legislação 

reconhecida internacionalmente como das mais avançadas em termos de 

proteção social à infância e que tem servido de exemplo para outros países. O 

fato mais notável neste processo é dele não resultar do trabalho isolado de um 

grupo de especialistas. Ao contrário, tanto o dispositivo constitucional como a 

lei que o regulamenta foram produzidos por um extraordinário processo de 

mobilização ética, social e política, que envolveu representantes do setor 

jurídico, das políticas públicas e do movimento social.” (Edson Sêda - 1999). 

 

3. O CONSELHO TUTELAR 

 “Art. 131 - O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não- 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.” (ESTATUTO) 

 Ao observarmos o texto acima citado que define o Conselho 
Tutelar na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança do Adolescente, 
iremos de forma aparentemente muito fácil compreender suas características e 
de pronto passarmos a difundi-las no cotidiano de nossas atividades, porém, as 
experiências já vivenciadas ao longo desses 20 anos de vigência do Estatuto 
da Criança e do Adolescente nos tem confirmado que a aparente compreensão 



do órgão Conselho Tutelar e das prerrogativas de seus agentes, os 
conselheiros tutelares, não tem sido uma assimilação tão simples por vários 
segmentos que integram o Sistema de Garantia dos Direitos de nossas 
crianças e adolescentes, considerando-se aí incluídos parcela da própria 
população e parte significativa dos próprios conselheiros tutelares, e que no 
caso dos conselheiros, adentram ao processo de escolha e, após sua 
aprovação popular, lá permanecem sem a devida formação técnica adequada a 
tão importante missão. Neste sentido se coloca o então Procurador de Justiça 
do Rio Grande do Sul, Dr. Afonso Armando Konzen, (2001): 

 
“Segundo o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, - “o 

Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não-jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 
e do adolescente, definidos nesta Lei.” - Apesar da aparente singeleza do texto, 
a facilidade termina com a percepção da real profundidade e significado da 
ruptura estrutural, filosófica e jurídica produzida pelo dispositivo em relação aos 
organismos oficiais até então legitimados a responder questões da infanto-
adolescência. Os intérpretes da norma, mesmo os que fazem anotações a 
todos os dispositivos do texto legal, ou tratam da matéria com alguma 
superficialidade, ou apresentam, em geral confessada dificuldade em situar, 
frente às normas constitucionais e da legislação atinente à organização 
administrativa, essa peculiar estrutura de atendimento proposta pelo Estatuto.  

Não poucas vezes, influenciados pela compreensão dos fenômenos 
sociais a partir de um enfoque especifico, escrevem verdadeiras infrações à 
lógica da organização dos serviços públicos e à autonomia dos entes da 
Federação. Compreende-se, então, com maior facilidade, a resistência à 
estruturação e regular funcionamento dos Conselhos Tutelares nos municípios. 
Há razões além da ausência da vontade política e do desconhecimento de 
como exatamente proceder nas esferas publicas e não governamentais, 
fatores, em geral, considerados preponderantes para justificar a dificuldade. A 
resistência também encontra guarida na falta de clareza de como situar o 
Conselho Tutelar no contexto da organização municipal, do que consistem 
precisamente a autonomia do órgão e as prerrogativas dos seus agentes, de 
como proceder a sua correta inserção no contexto dos demais entes do 
município e de como conviver com a determinação de suas providências que 
lhe são afetas sem conflitos nas esferas hierárquicas e políticas da localidade.” 

    
Como consequência natural da análise de sua definição legal (art. 131 – 

ESTATUTO), podemos então detalhar as principais características do órgão 
Conselho Tutelar, dentre as quais destacamos: 

 
● O Conselho Tutelar é um órgão: por definição legal o conselho 

tutelar é um órgão da administração pública municipal, o qual deve ser 
corretamente vinculado a referida estrutura administrativa, ou seja, constar sua 
existência na legislação local que define a estruturação administrativa do 
município. A falta dessa correta vinculação vem ocasionando graves 
transtornos e dificuldades ao funcionamento dos conselhos tutelares, pois, 
muitos municípios ao não providenciares a correta existência do órgão 
conselho tutelar na sua estrutura funcional, passam a não reconhecer e não 
atuar com a real responsabilidade de garantir a estruturação devida de 
funcionamento de tão importante órgão. Nesse sentido muito bem coloca o 



ilustre Edson Sêda (1995), integrante da comissão redatora da Lei Federal nº 
8.069/90 – Estatuto da Criança do Adolescente: 

 
“OS CONSELHOS SÃO ÓRGÃOS PÚBLICOS VINCULADOS 

ADMINISTRATIVAMENTE À PREFEITURA MUNICIPAL” 
 
“Os Conselhos Municipal e Tutelar não podem ficar desligados da 

estrutura oficial da sociedade politicamente organizada, como se fossem 
entidades ou organizações alternativas. Como, então, conceber esses 
Conselhos? Como garantir-lhes existência legal, relacionando-os com outras 
entidades que compõem a organização social? 

Em primeiro lugar devemos considerar que os Conselhos são órgãos e, 
nessa concepção, não são pessoas. São parte de um corpo principal dotado de 
personalidade própria, denominado Município. No mundo dos direitos e dos 
deveres as pessoas ou são públicas, refletindo a vontade do bem comum, 
vontade essa difusamente distribuída na sociedade; ou são privadas, meras 
emanações da vontade particular de indivíduos e grupos. Os dois Conselhos 
não são organizações instituídas por uma vontade privada. São organizações 
Públicas. Não são não-governamentais. São emanações da sociedade 
brasileira política, administrativa e juridicamente organizada que é o  Estado 
brasileiro.  

Como órgãos públicos, os conselhos devem se vincular de forma precisa 
à estrutura do Poder Executivo Municipal. A União e cada um dos Estados da 
federação brasileira são pessoas jurídicas de direito publico, e portanto a lei 
brasileira também prevê um Conselho Nacional dos Direitos para a União ( mas 
não Conselho Tutelar porque esse só é municipal) e outro para cada um dos 
Estados da Federação (Conselho Estadual). 

A esta altura do texto, caberia perfeitamente uma pergunta: Porque o 
autor está enfatizando tanto essa posição dos Conselhos como organizações 
publicas? Exatamente porque em muitos municípios brasileiros os dois 
Conselhos vem sendo instituídos como organizações alternativas.Tornam-se 
organizações que na prática não se percebem, não se sabem ou não se 
querem buscando o bem comum. 

Para que não fiquem soltos ao acaso das relações sociais, os Conselhos 
devem ser vinculados a uma Secretaria da Prefeitura.” 

 
● O Conselho Tutelar, Órgão Permanente: segundo a definição legal, 

o Conselho Tutelar é um órgão permanente, que tem significado de 

organização estável, contínua e ininterrupta. Os serviços prestados pelo 

Conselho Tutelar possuem a marca da continuidade. Ou seja, uma vez criado o 

Conselho Tutelar não poderá ser extinto. Sob esta ótica da não possibilidade 

da quebra da continuidade dos serviços do Conselho Tutelar, já decidiu o 

Meritíssimo Desembargador Cláudio Santos em relação a solução de 

continuidade do Conselho Tutelar, (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

2007.000021-4 – 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA NATAL/RN): 

“...O recurso preenche seus pressupostos de admissibilidade. Dele conheço. 

Aprecio o pedido liminar. Em juízo de cognição sumária, considero, após 

exame dos fundamentos do recurso, que a pretensão liminar vindicada merece 

ser acolhida. Com efeito, a relevância da fundamentação tem densidade 

jurídica suficiente para justificar a concessão da medida liminar, na medida em 



que os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, conforme a 

definição do art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis. "Art. 

131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança 

e do adolescente, definidos nesta Lei.” (grifos acrescidos) Desse modo, o 

funcionamento dos Conselhos Tutelares não podem ficar ao alvedrio da 

boa vontade da Administração Pública, não se podendo admitir o 

descumprimento da legislação que determina a realização tempestiva das 

eleições dos seus membros, a não ensejar a quebra da continuidade dos 

seus relevantes serviços, em razão do reconhecimento da importante 

missão atribuída aqueles órgãos, encarregados que foram de zelar pelos 

direitos da criança e do adolescente, assim definidos em lei, como 

corolário do princípio da proteção integral. No que concerne ao perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação, já de razoável percepção que a 

paralisação das atividades dos Conselhos Tutelares implica em graves 

danos à sociedade, em razão da essencialidade do serviço público que ali 

é prestado, o qual não pode sofrer, em nenhuma hipótese, solução de 

continuidade. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela 

recursal, nos termos requeridos, cuja decisão perdurará até o julgamento final 

pela Segunda Comarca Cível...” (Publicação no Diário Oficial do Estado em 13 

de janeiro de 2007).” (destacamos) 

  

 ● O Conselho Tutelar é um Órgão Autônomo: por ser um órgão 

autônomo o Conselho Tutelar possui independência nas áreas administrativa, 

financeira e técnica, não tendo nenhuma relação de subordinação com outros 

órgãos do Poder Público. Suas decisões só podem ser revistas pelo próprio 

órgão ou pelo judiciário a pedido de quem tenha legitimo interesse (princípio da 

reversibilidade), desde que a decisão a ser revista esteja contaminada de 

alguma ilegalidade. O Conselho Tutelar não se submete hierarquicamente a 

ninguém, quer seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, se sujeitando 

somente aos graus e limites constitucionais e legais. Nesse sentido citamos 

respectivamente: Dr. Murillo José Digiácomo Promotor de Justiça do Estado 

Paraná (2005) e a Dra. Maria Leolina Couto Cunha (2004): 

● Segundo Dr. Murillo Digiácomo (2005) 

“O Conselho Tutelar dentro do “Sistema de Garantias dos Direitos da 
Criança e do Adolescente:” 
 

“O aludido “Sistema de Garantias” não é hierarquizado, sendo que o 

Conselho Tutelar nele ocupa um espaço próprio – e de destaque; dada 

perspectiva de municipalização do atendimento prestado à criança e ao 

adolescente, prevista tanto pela CF (art.227, §7º c/c art.204), quanto pelo ECA 



(art.88, inciso I), a criação e funcionamento de ao menos 01 (um) Conselho 

Tutelar por município é obrigatória (art.132 do ECA), o que deverá ocorrer por 

intermédio de lei municipal específica e dotação orçamentária própria (art.134 e 

par. único, do ECA); O Conselho Tutelar possui o status de autoridade pública, 

investido de poder de decisão (administrativa) no que diz respeito à aplicação 

de medidas a crianças, adolescentes, pais e responsáveis (arts.136, incisos I e 

II c/c arts.101 e 129, todos do ECA), além de outras atribuições, podendo 

inclusive promover, por conta própria, a execução de suas decisões, através da 

requisição de serviços públicos em determinadas áreas e da representação ao 

Juízo da Infância e Juventude no caso de descumprimento injustificado de suas 

deliberações (art.136, inciso III, alíneas “a” e “b” c/c arts. 249 e 194, todos do 

ECA): Suas decisões (que devem emanar do colegiado e não de um único 

membro) 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; 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); não se confunde 

com o comissariado da infância e juventude (antigos “Comissários de 

Menores”), que embora tenha sido tratado pelo ECA apenas indiretamente 

(quando da relação dos legitimados para ingresso com medida judicial visando 

instauração de procedimento para apuração de infração administrativa – 

art.194 do ECA), a princípio continua a existir, embora para ser implementado 

dependa da lei de organização judiciária local (além, é claro, no caso dos 

voluntários, dependa da iniciativa da autoridade judiciária local, a quem cabe 

nomeá-los); 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 gera relatórios imprecisos 

e/ou equivocados em suas “conclusões”, com evidente prejuízo às crianças e 

adolescentes atendidos.                                                                   



OBS: na falta de uma equipe com tais características na Comarca, deve-se 

observar a solução sugerida pela Corregedoria da Justiça e/ou requisitar, junto 

aos órgãos públicos locais competentes, profissionais habilitados a realizar tais 

diligências (a exemplo do que o próprio Conselho Tutelar pode fazer – art.136, 

inciso III, alínea “a” do ECA) – o atual Sistema não mais admite o “achismo” e 

o “amadorismo” de outrora; deve formar uma “parceria” com os demais 

órgãos de defesa dos direitos de crianças e adolescente com atuação no 

município, com os quais deve agir de forma articulada e integrada (cf. previsto 

no art.86, do ECA). O Ministério Público e o Poder Judiciário devem ver no 

Conselho Tutelar um importante aliado na luta pela defesa dos direitos infanto-

juvenis, tanto no plano individual quanto coletivo, devendo zelar para que o 

Órgão exerça, em sua plenitude, os poderes/deveres que possui. Deve-se 

buscar a estruturação e o fortalecimento do Conselho Tutelar enquanto 

instituição permanente e autônoma que é (ou ao menos deveria ser), bem 

como a contínua capacitação de seus membros. É fundamental, no entanto, 

“cortar” o “cordão umbilical” que muitas vezes se constata existir entre o 

Conselho Tutelar e o Ministério Público e/ou o Poder Judiciário, pois 

aquele Órgão precisa ter “vida” e autoridade próprias, não podendo ficar 

eternamente na dependência (ou pior, na “sombra”) do Ministério Público 

e/ou do Poder Judiciário para agir e ser respeitado. Trata-se de um 

verdadeiro processo de “emancipação” do Conselho Tutelar, que sem dúvida 

alguma passa pela conscientização da sociedade (e porque não dizer do 

próprio Órgão e demais autoridades que atuam na área da infância e 

juventude), no sentido de mostrar a todos que o Conselho Tutelar veio para 

ficar, e que tal qual o órgão do Ministério Público ou do Poder Judiciário, detém 

uma parcela do poder e da soberania estatal, que lhe são conferidos pela lei e, 

em última análise, pela Constituição Federal.” (Destaque nosso) 

● Citamos segundo Dra. Maria Leolina Couto Cunha (2004)    

“CARACTERÍSTICAS DOS CONSELHOS TUTELARES”         

“Os dirigentes dos órgãos autônomos são denominados pelo Direito 

Administrativo de agentes políticos. Como agentes os conselheiros tutelares 

possuem plena liberdade funcional. Logo têm independência para proferirem 

suas decisões e encaminhamentos, ficando à salvo de responsabilização civil 

por seus eventuais erros de atuação, salvo é claro, se agirem com má fé, culpa 



grosseira ou abuso de poder. Essa prerrogativa  concedida ao Conselheiro 

Tutelar, longe de ser um privilégio pessoal, é,  antes de  mais nada, uma 

garantia  necessária ao pleno exercício de suas funções decisórias. Sem essa 

discricionariedade funcional o Conselheiro se sentiria intimado na sua liberdade 

de escolher e decidir sobre os casos concretos colocados sob sua 

responsabilidade. São exemplos de agentes políticos: chefes do Poder 

Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos), seus auxiliares 

imediatos (Ministros, Secretários de Estado, Secretários Municipais),  membros 

do Poder Legislativo (Senadores, Deputados e Vereadores),  membros do 

Poder Judiciário (Juízes, Desembargadores), membros do Ministério Público 

(Promotores, Procuradores) etc. 

O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, mas vinculado ao Poder Executivo, 

representado em sua esfera municipal pela prefeitura. Note bem. Ele é 

“vinculado” e não “subordinado”. No âmbito de suas decisões com já falamos 

anteriormente, o Conselho tutelar não se submete a ninguém, só a lei. A 

vinculação do Conselho com o Poder Executivo se dá somente para efeito de 

suporte logístico. São exemplos desse apoio estrutural: providência de 

instalações físicas adequadas para o funcionamento do conselho, percepção 

de recursos públicos, prestação de contas, remuneração de conselheiros e 

transações burocráticas como por exemplo pagamento de telefone, aluguel, luz 

etc.” 

      ● O Conselho Tutelar é um Órgão Não-Jurisdicional: Jurisdição é o 

poder que o estado tem de “dizer o direito” ou seja, de resolver os conflitos 

trazidos a sua apreciação. Somente o judiciário possui a prerrogativa para 

julgar os casos concretos e usar a força quando necessário para garantir o 

cumprimento de suas decisões. O Conselho Tutelar não é um órgão 

jurisdicional, ele não faz parte do Poder Judiciário e não tem poder para julgar. 

Quando em contato com um caso concreto, o Conselho poderá aplicar às 

partes envolvidas na questão, determinadas condutas, quais sejam: medidas 

de proteção a crianças e adolescentes, medidas pertinentes aos pais ou 

responsáveis, bem como requisições de serviços nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, trabalho, previdência e segurança entre outras, 

situações essas amparadas nos artigos 101, 129 e 136, todos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Entretanto, caso suas decisões não sejam acatadas, 



o uso da força não poderá ser feito, obrigando ao Conselho a recorrer ao Poder 

Judiciário a fim de que este faça valer suas decisões. Sob esta característica 

do órgão Tutelar é interessante frisarmos o que expõe o então Procurador de 

Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Afonso Armando Konzen, (2001):  

“O conceito de órgão não-jurisdicional situa o Conselho Tutelar na esfera da 

atividade administrativa. Nessa condição não lhe é natural assumir a 

responsabilidade de solver os conflitos de interesse ou aplicar sanções aos 

transgressores do ordenamento jurídico, matéria em geral afeta à prestação 

jurisdicional. Portanto, o Conselho Tutelar não julga casos, no sentido de dizer 

a verdade para as partes eventualmente em conflito, tampouco aplica sanções, 

no sentido de punir eventuais transgressores da norma. O proceder do agente 

tutelar, por situa-se na esfera administrativa, limita-se a verificar a situação, 

formar seu juízo de valor e determinar, a partir do seu convencimento, a melhor 

providência para o caso concreto.”  

        ● O Conselho Tutelar Órgão Encarregado pela Sociedade de Zelar 

pelo Cumprimento dos Direitos da Criança e do Adolescente: Situada 

atuação do Conselho Tutelar na esfera administrativa, cabe ao órgão tutelar, 

zelar para que os direitos preconizados tanto na Constituição Federal, bem 

como no Estatuto da Criança e do Adolescente se efetivem, ou seja, que 

direitos elencados e organizadamente distribuído na rede de atendimento 

sejam uma realidade tangível a nossas crianças e adolescentes. O Conselho 

Tutelar zela, não fazendo o que quer, e, sim atuando como determina a lei.  

Nesse sentido bem coloca o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, em seu artigo 10 da Resolução de nº 113, de 19 de 

abril de 2006: 

RESOLUÇÃO Nº 113/2006 - CONANDA 

“Art. 10º Os conselhos tutelares são órgãos contenciosos não-jurisdicionais, 

encarregados de "zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente", particularmente através da aplicação de medidas especiais 

de proteção a crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou 

violados e através da aplicação de medidas especiais a pais ou 

responsáveis (art. 136, I e II da Lei 8.069/1990).  

 



Parágrafo Único. Os conselhos tutelares não são entidades, programas ou 

serviços de proteção, previstos nos arts. 87, inciso III a V, 90 e 118, §1º, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.” (Destaque nosso) 

        

  Devemos estar atentos ainda, a obrigação do Conselho Tutelar em prestar 

contas de suas atividades a quem o encarregou para o exercício de suas 

atribuições, ou seja, “A Sociedade”; pois, é a sociedade que empodera e 

legitima a ação do Conselho Tutelar na forma da lei.  

 

TEXTO PARA REFLEXÃO (3) 

 

“ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR  

 

O Conselho Tutelar zela por crianças e adolescentes que foram ameaçados ou 
que tiveram seus direitos violados. Mas zelam fazendo não o que quer, mas o 
que determina o Estatuto em seu artigo 136, nem mais (o que seria abuso) 
nem menos (o que seria omissão). Toda suspeita ou confirmação de maus-
tratos devem ser obrigatoriamente comunicadas ao Conselho Tutelar, que não 
pode ser acionado sem que antes o munícipe tenha comparecido ao serviço do 
qual necessita. O Conselho Tutelar não substitui outros serviços públicos (não 
é para isso que foi criado) e só deve ser acionado se houver recusa de 
atendimento à criança e ao adolescente. Ele é um órgão público do município, 
vinculado à Prefeitura e autônomo em suas decisões. É também um órgão não 
jurisdicional, ou seja, é uma entidade pública, com funções jurídico-
administrativas, que não integra o Poder Judiciário. O artigo 132 do Estatuto 
determina que em cada município deve haver, no mínimo, um Conselho Tutelar 
composto por cinco membros, escolhidos pela comunidade para um mandato 
de três anos, permitida uma recondução.  

O primeiro passo para quem quer ajudar crianças e adolescentes - 
quando direitos e deveres são ameaçados ou violados – é ajudar a criar ou 
acionar um dos serviços públicos mantidos pela prefeitura, por organizações 
não governamentais ou pela política de Segurança Pública do Governo do 
Estado.  

No caso de a denúncia se referir à pratica de atos infracionais contra a 
lei criminal, também chamados infrações criminais ou delitos (por exemplo: 
agressões, abuso sexual, consumo de drogas, vandalismo e outros), ela deve 
ser feita à Policia Militar, que encaminhará  o problema  à Policia Civil: 
delegacias  comuns, quando os acusados forem idosos ou adultos, ou a 
delegacia especializada da Infância e da Juventude, quando os acusados 
forem adolescentes ou crianças (neste último caso – de crianças -, somente 
para fins de investigação que dêem início ao processo no Conselho Tutelar). 

Temos então os Conselhos Tutelares, que só devem ser acionados 
quando os serviços públicos não atenderem à solicitação feita pelo 



denunciante. Ao conselheiro tutelar não cabe ir para ruas buscar crianças e 
adolescentes. Essa função em via pública é típica dos agentes de programas 
de proteção para vítimas, ou da Policia Militar, para os que infringiram a lei.  

A função do Conselho Tutelar é estar sempre à disposição da 
comunidade quando a rede de atendimento governamental e não 
governamental não funciona. O Conselho atende o caso e orienta as vítimas, 
para que estas saibam a quem devem recorrer e como podem acionar o 
serviço de atendimento. 

Caso necessário, com a força jurídico-administrativa de sua autoridade, 
requisitará os serviços, inclusive policiais, quando estes forem negados, 
sempre sob pena de pesada multa para os que, injustificadamente, resistirem a 
essa requisição.  

Evitando judicializar questões sanáveis por outras vias, o Conselho 
Tutelar é agora vigorosa autoridade municipal à disposição da cidadania para 
resolver conflitos jurídico-administrativos. Para atender aos interesses do bem 
comum, o Conselho Tutelar não usurpa funções de outros serviços, 
profissionais ou autoridades (não faz trabalho de assistente social, psicólogo, 
pedagogo, policial ou juiz) nem se deixa também usurpar por nenhum desses 
profissionais.  

É também importante que os cidadãos e autoridades compreendam não ser 

correto que o Conselho, desviando-se de suas atribuições, assuma funções de 

terceiros. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, há uma divisão 

social do trabalho para que, no organismo social, cada órgão público atenda 

aos requisitos da cidadania, sem omissões e sem abusos.” (Rosa Maria – 

1999) 

 Quando tratamos do atendimento aos direitos de nossas crianças e 

adolescentes, percebemos de imediato fortes equívocos quanto a natureza do 

Conselho Tutelar frente as situações de não oferecimento dos serviços devidos 

ou, até mesmo da negativa do atendimento no serviço por ventura já existente.                    

Com a chegada do órgão Tutelar houve uma absorção de equivocado 

entendimento quanto as suas atribuições. Surgiu no imaginário popular a idéia 

de que todas as necessidades direcionadas as crianças e adolescentes seriam 

supridas por tal órgão; tornando assim o agente Tutelar (o conselheiro) como 

uma espécie de salvador da pátria, a quem tudo seria direcionado na 

perspectiva de imediata solução.   

A título de exemplo desses desvios citamos respectivamente Afonso 
Armando Konzen, (2001), e o ilustre Edson Sêda (1995 e 2001): 

 

● Segundo Armando Konzen (2001) 

“As funções do Conselho Tutelar são nitidamente de natureza técnica, 
voltadas ao atendimento do caso individual e concreto. Não se constitui o 
Conselho Tutelar em órgão executor da política de atendimento do 
Município e tampouco é o agente de execução de programas de 
atendimento. 
 



 Parte o legislador do pressuposto de que os agentes tutelares devam 
conhecer com profundidade a realidade local, especialmente as carências dos 
serviços de retaguarda, já que ao Conselho Tutelar não compete manter as 
estruturas necessárias à implementação das providências determinadas 
(o Conselho Tutelar não é o hospital, o consultório médico ou o 
psicoterápico, ou o programa de assistência social, de apoio alimentar ou 
de auxilio financeiro, tampouco é o orientador educacional, o grupo de 
apoio ou de tratamento de alcoolistas ou de dependentes químicos, ou 
qualquer outro sentido que se possa dar aos serviços necessários ao 
cumprimento das medidas aplicadas, serviços a serem oferecidos pelos 
organismos públicos ou não governamentais, rede de serviços que se 
constitui em retaguarda indispensável à efetividade da ação do Conselho 
Tutelar, mas da qual não é ele o executor). 
  

O Conselho Tutelar não é instância auxiliar dos órgãos do Sistema 
de Justiça (Policia Judiciária, Defensoria Pública ou Advocacia, Ministério 
Público e Poder Judiciário), princípio do qual deriva a impossibilidade 
desses organismos de utilizarem os conselheiros tutelares para suprir 
eventuais deficiências técnicas ou auxiliares.  
 
 A atribuição de requisitar – A requisição é um ato pelo qual a autoridade 
administrativa ou um órgão da administração pública pede oficialmente alguma 
coisa ou a execução de determinado ato. Requisitar entretanto, tem sentido 
mais amplo que pedir. Significa um pedido com autoridade pública, 
sinônimo de exigir. A requisição constitui-se em uma ordem expressa para a 
prática de determinado ato, cujo descumprimento corresponde ao 
descumprimento de uma determinação legal. Como no artigo 249 do 
Estatuto descreve a conduta de descumprir determinação do Conselho 
Tutelar como infração administrativa sem qualquer ressalva, certamente 
vai prevalecer a compreensão de que o descumprimento à requisição do citado 
órgão representa tão-somente infração administrativa, o que não retira à 
requisição tutelar o sentido de cogência. 
 

Definido que a atividade do Conselho Tutelar situa-se no campo 
administrativo, a sua ação deve consubstanciar-se nos princípios básicos do 
agir da administração, quais sejam, a legalidade, a moralidade, a finalidade e 
a publicidade dos atos praticados. As decisões devem trazer em si, 
especialmente a decisão de aplicar medida, os atributos do ato 
administrativo, como a presunção da legitimidade, a imperatividade e a auto-
executoriedade.” (Destaque nosso) 
 
 

● Segundo citação de Edson Sêda(1995): 

 

“...muitos municípios brasileiros estão dimensionando erradamente seus 
Conselhos Tutelares e a eles atribuindo funções que são dos programas. Criam 
muitos Conselhos Tutelares e nenhum programa [...]. Ao organizarem os 
Conselhos, os municípios estão se esquecendo disso. Criam os Conselhos 
como se fossem programas de atendimento. O resultado é que, na ausência 
dos programas, o Conselho Tutelar fica pressionado por denúncias, 
encaminhamentos de crianças, reclamações, pedidos de socorro, sem que 



possa cumprir nem sua função, nem a dos programas que não existem [...]. 
Então, o Conselho Tutelar não é pronto-socorro. Se alguém está batendo em 
alguém, há a necessidade de um pronto-socorro de segurança pública (e não 
de um conselheiro que vá de madrugada brigar com o agressor); se alguém já 
bateu em alguém que está ferido, o que se necessita é de um pronto-socorro 
médico (e não de um conselheiro que vá, solidariamente, chorar o braço 
quebrado da vítima); se alguém está desvalido (perdido, abandonado, 
desprotegido), essa pessoa precisa de um pronto-socorro social (abrigo). 
Muitos municípios criam Conselhos Tutelares para fazer esse trabalho de 
pronto-socorro. Não é essa sua função. Sua função é intervir depois que o 
pronto-socorro cumpre sua tarefa, ou quando o pronto-socorro ameaça ou viola 
direitos. Em muitos casos, o conselheiro se transforma em transportador de 
pessoas para delegacias, prontos-socorros, abrigos ou para (!) sua própria 
casa (que, de residência privada, se transforma em abrigo público. É isso que 
as pessoas realmente querem com o Conselho Tutelar?)...”  

 

● Ainda segundo Edson Sêda(2001): 

 

“...Art. 136 - São atribuições do Conselho Tutelar: 

 

a) - requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência, trabalho e segurança; 

 

Como toda máquina física ou biológica, os sistemas de organização social (dos 

quais ocupa papel relevante o sistema de cidadania, que trata de direitos e 

deveres humanos) que buscam um fim (no caso do Estatuto, o fim genérico é o 

bem comum, e o específico, a prioridade para crianças e adolescentes no 

atendimento ao bem comum) dependem de controles eficazes para... manter o 

rumo. Aristóteles já dizia que todo aquele que age, age em função de um rumo, 

de um fim (juristas adoram citá-lo em latim: omne agens, agit propter finem). 

Esses controles que buscam os fins, os rumos, na teoria geral dos sistemas 

(inclusive, evidentemente, no sistema jurídico, ou de cidadania), são 

denominados retroalimentação (em inglês, feedback).  

Nesses controles, uma peça da máquina, um órgão de um organismo, ou parte 

de um sistema, passa a exercer uma coerção para que, voltando atrás, o 

sistema faça aquilo que, no passado, já devia ter sido feito para ... manter o 

rumo (no caso do Estatuto, para manter o rumo da prioridade absoluta à 

criança e ao adolescente, no que se refere ao bem comum). É esse voltar atrás 

para que seja feito o que deixou de ser feito, essa retroalimentação (esse 

feedback), que faz o Conselho Tutelar quando determina condutas, quando 

requisita serviços, quando representa ao Ministério Público, quando peticiona 

ao juiz. Alguém devia fazer. Não fez. O Conselho faz voltar atrás, e faz fazer o 

que devia ter sido feito, mas não foi. Por isso ele é concebido, no ordenamento 

brasileiro de cidadania como órgão de controle, de correição, e não, de 
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execução. Por isso, como teria descoberto o conselheiro Acácio, ele atua... 

depois. E não... antes.  Quem opera antes é quem previne, quem estimula as 

sanções positivas (ver artigo 90), que são os serviços públicos que executam... 

programas. 

O Conselho Tutelar requisita o que médico, enfermeiro, farmácia, hospital, 

deviam ter feito e não fizeram. O que diretor, professor, sistema de ensino 

deviam ter feito e não fizeram. O que assistente social (lei 8.662/93, 4°, III e V) 

devia ter feito e não fez. O que burocrata da previdência devia ter feito e deixou 

de fazer. O que fiscal do trabalho e outros servidores descumpriram, apesar de 

ter a obrigação de fazer. E o que policiais militares e delegado de polícia 

tinham o dever legal de providenciar e falharam ou deliberadamente 

descumpriram. E, quando necessário, aciona o Ministério Público para que o 

promotor de justiça faça o que é de sua competência no sentido de garantir  

direitos, e peticiona ao Judiciário, para que o Poder Judiciário garanta, no 

devido processo legal, direitos e deveres em jogo no mundo da cidadania. E 

controla para que promotor e juiz ajustem sua conduta sempre aos termos da 

lei. Dá para deixar claro, leitor, que conselheiro tutelar não existe para fazer o 

que outros deixaram de fazer, mas sim, para criar uma coerção denominada 

determinação (art.101, I a VII), ou requisição (art. 136, III, “a” e VIII), ou 

representação (136, IV, XI), ou petição (136, III, “b”, V, X), para que quem tem 

um dever de fazer ou não fazer..., cumpra a lei?  

b) - representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 

injustificado de suas deliberações.  

Essa representação se faz através de uma petição. A garantia de direitos se 

faz com ações sociais, administrativas e judiciais que efetivam essa garantia. O 

necessitado de proteção social tem direito de acesso a um profissional que o 

oriente e apóie. Se ocorrer um desvio da proteção devida, por omissão ou 

irregularidade (de psicólogo, pedagogo, advogado, assistente social), o 

necessitado tem direito à coerção administrativa que torne efetiva a proteção a 

que tem direito. O que o Conselho Tutelar faz é sempre uma forma de coerção 

administrativa: Determina. Requisita. Corrige. Quem não cumpre a 

determinação, e a requisição, é sancionado (artigos 249 e 194). É punido.  

Se a coerção administrativa for ineficaz por resistência do prestador de serviço 

devido, o necessitado tem direito a um reforço nesse feedback coercitivo. O 

Juiz é então provocado em sua jurisdição (sob o rito previsto no artigo 194) 

para determinar que a determinação Conselho Tutelar seja cumprida e o 

recalcitrante punido por infração administrativa (artigo 249) 

Dá para notar que o Estatuto foi, por nós, elaborado com o rigor das 
mais avançadas técnicas de redundância sistêmica visando à eficiência e à 
eficácia do bem comum? Que se trata de um Estatuto que nós construímos 
para o Século XXI? E que, através dele, jamais o Direito fica em débito com os 
fatos?” (Destaque nosso) 
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 Exatamente em linha de pensamento similar, o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) corrobora com o 

pensamento dos doutrinadores acima citados quando consagra na resolução 

113/2006, em seus artigos 17 e 18 os seguintes comandos: 

 

RESOLUÇÃO 113/2006 – CONANDA 

 

“SUBSEÇÃO II - DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE EXECUÇÃO DE 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Art. 17 Os serviços e programas de execução de medidas específicas de 

proteção de direitos humanos têm caráter de atendimento inicial, integrado 

e emergencial, desenvolvendo ações que visem prevenir a ocorrência de 

ameaças e violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes e 

atender às vítimas imediatamente após a ocorrência dessas ameaças e 

violações.  

 

§ 1º Esses programas e serviços ficam à disposição dos órgãos 

competentes do Poder Judiciário e dos conselhos tutelares, para a 

execução de medidas específicas de proteção, previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente; podendo, todavia receber diretamente crianças e 

adolescentes, em caráter excepcional e de urgência, sem previa determinação 

da autoridade competente, fazendo, porém a devida comunicação do fato a 

essa autoridade, até o segundo dia útil imediato, na forma da lei citada. 

§ 2º Os programas e serviços de execução de medidas específicas de proteção 
de direitos humanos obedecerão aos parâmetros e recomendações 
estabelecidos pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - Conanda e, complementarmente, pelos demais conselhos dos 
direitos, em nível estadual, Distrital e municipal e pelos conselhos setoriais 
competentes. 

 

§ 3º Estes programas se estruturam e organizam sob a forma de um Sistema 
Nacional de Proteção de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, 
regulado por normas operacionais básicas específicas, a serem editadas pelo 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda. 

 

Art. 18 Consideram-se como programas e serviços de execução de 
medidas de proteção de direitos humanos aqueles previstos na legislação 
vigente a respeito da matéria.” (Destaque nosso) 

 



 

4. PRINCÍPIOS QUE REGEM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
CONSELHEIRO TUTELAR 

 
 O Conselho Tutelar é um órgão da administração pública municipal e de 
acordo com o art. 135 do estatuto da Criança e do Adolescente, a função de 
Conselheiro Tutelar é considerada serviço público relevante. 
 De posse de tais informações, podemos afirmar que o Conselheiro 
Tutelar deve se reger pelos principios basicos da admnistração pública (art. 37, 
Constituição Federal), dentre os quais aqui destacamos dois: 
 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
 
 ● O Conselheiro Tutelar está, no exercício de sua atividade funcional, 
atrelado à Lei e às exigências do bem comum. 
 
 ● Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Ou 
seja, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na administração pública é permitido fazer “somente” o que a lei 
autoriza. Assim sendo o Conselho Tutelar só pode fazer, agir de acordo com 
princípio da estrita legalidade. 
 
 ● Os poderes atribuídos para o exercício da função pública não podem 
ser objeto de renúncia ou descumprimento. Isso implica em dizer que, quando 
o Conselheiro Tutelar se omite ou descumpre a lei, ele comete abuso de poder 
e pode ter seus atos invalidados e ser responsabilizado de forma disciplinar, 
civil e criminal. 
 
PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

 
 ● A moralidade administrativa é pressuposto básico de validade de todo 
ato da administração pública (art. 37, caput, Constituição Federal/88). 
 ● A moral da qual estamos nos reportando, não se trata da moral 
comum, mas sim de uma moral jurídica. A moral comum decorre de convicções 
religiosas, culturais e de foro íntimo, já a moral jurídica é proveniente da 
filosofia da instituição a que pertence o agente público (Conselheiro Tutelar) e 
da finalidade de suas ações e o bem comum. Os atos dos Conselheiros 
Tutelares terão que obedecer a lei jurídica (princípio da legalidade) e a lei ética 
da própria instituição (princípio da moralidade).   
 
 

5. HABILIDADES NECESSÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR  
  

a) Capacidade de Escuta  
    

   Saber ouvir e compreender as necessidades, demandadas e 
possibilidades daqueles que precisam   dos serviços do Conselho Tutelar.  
    

Não  permitir  que  os  preconceitos,  o  paternalismo  ou  a  fácil  
padronização  de  atendimento  impeçam  o  correto  atendimento  e  uma  
situação  pessoal  e  social  específica.  Cada  caso  é  um  caso, cada   pessoa  



e  uma  pessoa.  E  tem  direito  a  um  atendimento  personalizado,  de  acordo  
com  suas  particularidades.  
 
Sugestões:   
 
1)definir  horário  para  o  atendimento,   
2)atender  em  local  reservado,  garantindo  a  privacidade  das  pessoas,  
3)ouvir  com  serenidade  e  atenção  a  situação  exposta,   
4)em  caso  de  dúvida,  procurar saber mais,  
5)fazer perguntas objetivas sem faltar com respeito ao interlocutor, 6) registrar, 
por escrito,  as  informações  recebidas,   
6)orientar  as  pessoas  com  precisão  e,  
7)usar  linguagem  clara  e orientações por escrito.  
 
  

b) A Importância da Informação  
  
   Saber  colher  e  repassar  informações  confiáveis.  É  importante  que  
o  maior  número  de  pessoas tenha acesso a informações úteis para a 
promoção e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.  
    

É  um  erro  reter  informações,  bem  como  divulgá-las    de  forma  
incorreta  ou  de  procedência duvidosa (boatos).  
 
Sugestões: 

  
1)buscar  informações diretamente no lugar certo,  
2)confirmar a correção das informações,  
3)preservar  as  informações  confidenciais  dos  casos  do  Conselho  Tutelar,  
4)divulgar  informações  de interesse  coletivo,   
5)buscar  meios  criativos  para  a  divulgação  das  informações  e,   
6)incentivar  a circulação  de  informações  de  qualidade.  Combater  a  
circulação  de  boatos,  preconceitos  e  disse-que-disse.  
 
  

c) Saber Administrar o Tempo  
  
   Saber administrar  eficientemente o tempo permitirá ao conselheiro 
tutelar um equilíbrio melhor  na vida  profissional e pessoal, melhorando a 
produtividade e diminuindo o estresse.  
 
   O tempo é um bem precioso, talvez o mais precioso do ser humano, 
dado seu caráter  de recurso não  renovável.  Uma  oportunidade  perdida  de  
utilização  do  tempo  com  qualidade  não  poder  ser recuperada.  
 
Sugestões: 
  
1)organizar o local de trabalho (sala, mesa, arquivos, etc.),  
2)melhorar o sistema de arquivo. Arquivar tudo aquilo que não é de uso 
constante,  
3)guardar coisas (materiais, documentos, etc.) de uso constante em locais de 
rápido e fácil acesso,  



4)reorganizar o local de trabalho ao final de cada dia. Não deixar a bagunça 
para o dia seguinte,  
5)identificar os pontos críticos de desperdício de tempo e buscar superá-los 
com melhor planejamento e com mais objetividade,  
6)Não abandonar os momentos de lazer e as  coisas  que  gosta  de  fazer. 
Eles  são  fundamentais  para    preservar  sua  saúde  mental  e,     
7)utilizar  o tempo    disponível      para  a  capacitação  profissional:  ler,  
estudar,  adquirir  novas  habilidades  e informações. 
 
  

d) Reuniões Eficazes  

  
   Saber  organizar  e  conduzir  reuniões  de  trabalho  é  vital  para  o  dia-
a-dia  do  Conselho  Tutelar.  É importante fazê-las com planejamento, 
objetividade e criatividade.  
 
   Quando  bem  organizadas  e  conduzidas,  as  reuniões  tornam-se  
poderosos  instrumentos  de  socialização  de  informações,  troca  de  
experiências,  decisões  compartilhadas,  alinhamento  conceitual, solução de 
conflitos e pendências.  
  
 Sugestões:  
 
1)confirmar primeiro a necessidade da reunião,  
2)definir uma pauta clara, curta e objetiva,  
3)dimensionar o tempo necessário para o equacionamento da pauta, evitar 
reuniões com pautas imensas e, conseqüentemente, longas, às vezes 
intermináveis,  
4)ter clareza de quem realmente deve participar da reunião. As demais 
pessoas poderão ser informadas ou ouvidas de outras maneiras. Fazer 
reuniões e não  assembléias,  
5)informar aos participantes da reunião, com antecedência: pauta, horário, local 
e data,  
6) começar a reunião na  hora  marcada,  não esperar retardatários. Criar 
disciplina,  
7)controlar o tempo da reunião, das exposições, dos debates e  buscar 
concisão,  
8)zelar pelo direito de participação de  todos e incentivar  a  participação  dos  
mais  tímidos,  sem  forçá-los  a  falar  e,  9)  fazer,  ao  final  de  cada  reunião 
o registro dos trabalhos.  
 
  

e) Elaboração de Textos  
  
 

   Saber comunicar-se por escrito é fundamental para um conselheiro. É 
preciso clareza, linguagem  correta,  objetividade  (ser  sucinto  e  direto  ao  
assunto)  e  elegância  na  elaboração  de  textos  (ofícios, representações, 
requisições de serviço e etc.).  
 
 
 



 
Sugestões:   
 
1)ter  claro  o  objetivo  e  as  informações  essenciais  para  a  elaboração  do 
texto,   
2)fazer  um pequeno  roteiro  para  orientar/organizar  o  trabalho  de  escrever,   
3)perseguir:  clareza,  ordem  direta  das idéias, informações e  frases  curtas,   
4)não  dizer  nem  mais  nem  menos  do  que  é  preciso,   
5)usar    os adjetivos  e  os  advérbios  necessários.  Evitar  adjetivação  
raivosa  e,  na  maioria  das  vezes,  sem  valia,  
6)combater  sem  tréguas    o  exagero  e  a  desinformação,   
7)reler  o  texto;  cortar  palavras  repetidas,  usar sinônimos ou mudar a frase, 
8)evitar gírias, jargões técnicos, clichês, expressões preconceituosas ou de 
mau  gosto  e,   
9)se  a  primeira  frase  do  texto  não  leva  à  segunda,  ele  certamente  não  
será  lido  com interesse.  
 
  

f) Trabalhando em Equipe  

  
   O trabalho dentro do Conselho Tutelar requer disciplina, organização e 
espírito de equipe. Caso os conselheiros não consigam realizar suas tarefas de 
forma harmônica, todo o trabalho será prejudicado.  
 
   Preocupações como: “quem está controlando o grupo?, quem ele pensa 
que é para querer mandar em mim?, o que posso fazer para controlar o 
grupo?”, etc., não contribuem  para  o  crescimento  e fortalecimento  da  
equipe,  ao  contrário,  enfraquecem  a  união  e  fragilizam  as  relações,  
podendo comprometer  não  só  a  imagem  externa  do  Conselho,  mas  
principalmente  o  bom  andamento  dos trabalhos desenvolvidos por ele.  
  
   É fundamental que o conselheiro tenha sempre em mente que os casos 
são do conselho e não do  conselheiro. O envolvimento pessoal e emocional 
tem de ser evitado. Praticar relações  humanas é  mais do  que  apenas  
contato  com  outras  pessoas,  é  compreender  as  outras  pessoas,  
respeitando  a  sua  personalidade que, como sabemos, é diferente da nossa.  

O Conselho Tutelar é um órgão colegiado, isso  significa  que  os  
trabalhos  e  as  decisões  devem  ser  tomadas  por  toda  a  equipe,  de  uma  
forma  coletiva. Para trabalhar em equipe é necessário desenvolver algumas 
habilidades:  
 
●aprender a convive com a diferença;  
●aprender a se comunicar (desenvolver a habilidade de convencer, mas 
também aceitar ser  convencido);  
●aprender a concordar e a discordar do outro, sem criar atritos, sabendo ceder 
e como agir quando o outro ceder;  
●aprender e interagir;  
●aprender a decidir em grupo;  
●ser flexível;  
●organizar-se;  
●saber delegar;  
●saber ouvir;  



●cumprir os prazos e compromisso assumidos;  
●buscar sempre o encaminhamento mais adequado para os casos;  
●evitar tomada de decisão de forma isolada, consultando sempre a equipe;  
●procurar soluções permanentes, ao invés de consertos provisórios;  
●exigir a presença de dados  e documentos antes de tomar decisões   
●ter papéis claramente definidos e   
●estabelecer regras básicas. 
  
  

g) O Atendimento ao Público  
  
   Atender  pessoas  não  é  coisa  fácil.  O  ser  humano  é  muito  
complexo.  Somos  todos comandados, acima de tudo, por nossas emoções, 
alegria, tristeza, raiva, apatia, chateação, todas essas emoções influem em 
nosso modo de ser, principalmente em nossas atitudes. Quantas vezes 
estamos  irritados  e  explodimos  nossas  emoções  em  pessoas  que  não  
tem  nada  a  ver  com  o  que estamos passando ou sentindo.  O trabalho de 
atender ao público requer uma boa dose e simpatia, atenção, humildade, 
calma, paciência, cordialidade, educação, presteza e informação.   
  
   Atender  bem  ao  público  é  difícil,  mas  não  é  impossível,  você  não  
tem  que  ser  perfeito, mas  precisa    estar  sempre  em  busca  do  
crescimento,  pois  isto  faz  parte  da  nossa  condição humana. 
  
 
 

6. EPÍLOGO 
 
 Parece evidente que esse quadro de desconhecimento quanto ao real 
papel do conselho tutelar tem levado a situações de violações de direitos  e 
paralelismo de ações. A interpretação equivocada da lei, a resistência em 
aplicar a nova legislação, a baixa capacidade de decisão e mobilização social, 
a falta ou insuficiência de infraestrutura administrativa dos conselhos tutelares  
dos programas e serviços  que integram a rede protetiva, o não 
comprometimento político do Poder Executivo com a prioridade absoluta são 
desafios a serem superados pela sociedade brasileira. Essa mesma sociedade 
marcada por tantos contrastes, contradições e exclusões, mas que precisa, 
através de seus movimentos, criar referenciais positivos na busca de um 
Estado social forte, onde o conjunto de direitos previstos na Constituição 
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente façam parte de nossa 
realidade diária 
 
 
 

                    George Luís Bonifácio de Sousa 
 Instrutor na Área dos Direitos da Criança e do Adolescnte  

                   e-mail: geoluisrn@hotmail.com 
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