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RESUMO 

0 presente trabalho intitulado Contribuigoes do Conselho Tutelar para efetiva 

garantia dos direitos da crianga e do adolescente tern como objetivo demonstrar a 

contribuigao das praticas do conselheiro tutelar para a efetiva garantia dos direitos 

da crianga e do adolescente.A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica e 

documental, com o intuito de conhecer a importancia do conselho tutelar, que e 

imprescindlvel em todas as cidades, conforme rege no ECA. O conselho tutelar e urn 

orgao autonomo, permanente e nao jurisdicional encarregado de zelar pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianga e do adolescente. 

Trata-se de urn espago profissional que se move na dinamica da nova realidade 

democratica brasileira, a qual repercute nas leis de protegao, fundamentada, ainda, 

no respeito a cidadania e na protegao integral do ser social. Os resultados remetem 

a uma reflexao sobre todo este processo, que implicam na instrumentalizagao 

necessaria no cotidiano do conselheiro tutelar nas suas agoes, atuagoes, 

contribuigoes, atribuigoes e outras relativas ao processo em estudo. 

Palavras chave: Leis de protegao, garantia dos direitos, contribuigoes do conselho 

tutelar. 



ABSTRACT 

This paper titled Contributions to the Guardian Council effectively guarantee the 

rights of child and adolescent aims to demonstrate the contribution of the 

guardianship counselor practices for effectively guaranteeing the rights of children 

and adolescents. The methodology used was to search literature and documents, in 

order to know the importance of child protection agency, which is essential in every 

city, as governed by the ECA. The Child Protection Council is an autonomous, 

permanent and non-jurisdictional responsible for promoting the company to ensure 

compliance with the rights of children and adolescents. This is a professional space 

that moves in the dynamics of the new democratic reality in Brazil, which has 

repercussions for the protection laws, based also on respect for citizenship and full 

protection of social being. The results point to a reflection on this whole process, 

involving the instrumentation needed in daily guardianship counselor in their actions, 

actions, contributions, and other attributions regarding the process in study. 

Keywords - protection laws, ensuring the rights, contributions from the council. 
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1 INTRODUCAO 

O presente trabalho intitulado "Contribuigoes do Conselho Tutelar para 

efetiva garantia dos direitos da Crianga e do Adolescente" tern como objetivo 

analisar qual a contribuigao das praticas do Conselho Tutelar para a garantia dos 

direitos das criangas e adolescentes. 

As Informagoes apresentadas nas paginas a seguir sao produzidas com 

base nas diretrizes que definem a importancia do conselho tutelar, o potencial do 

trabalho desenvolvido de forma articulada, a atuagao e atribuigoes do conselho 

tutelar, instituidos pela Constituigao Federal, pelo Estatuto da Crianga e do 

Adolescente - ECA e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Crianga e do 

Adolescente - CONANDA. 

A escolha deste tema esta relacionada a importancia da pratica dos 

conselheiros Tutelares, nas suas atribuigoes tendo em vista a protegao integral da 

crianga e do adolescente. 

Este tema e de grande relevancia baseado nas atribuigoes do 

conselheiro, de conhecer e compreender os desafios e limites da agao dos 

conselheiros, onde possibilite urn adequado atendimento das situagoes de direitos 

ameagados ou violados. 

E nesse sentido que pauta o nosso interesse em abordar neste trabalho a 

vinculagao entre a experiencia cotidiana e fundamentagao teorica, entendendo 

ambas como constituintes de uma agao qualificada, com a finalidade de fortalecer e 

reforgar o quanto o Conselho Tutelar_e importante no municipio e tambem no 

Estatuto da Crianga e do Adolescente, uma vez que este orgao e uma pega 

fundamental para eficacia desse diploma legal, ou melhor dizendo, para a 

efetividade da doutrina da protegao integral. 

Igualmente, a pesquisa deseja nortear e acrescentar conhecimento 

academico sobre os direitos basicos e fundamentals da crianga e do adolescente, 

demonstrando de forma reiterada as medidas especificas de protegao a crianga e ao 

adolescente e os principals orgaos encarregados de efetiva-las. Assim, a realizagao 

deste estudo e do interesse de todos aqueles que defendem a doutrina de protegao 

integral do direito da crianga e do adolescente. 
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Diante disso a hipotese que norteara nosso trabalho e a de que e 

importante existencia de conselhos tutelares em cada municipio para que as 

criancas e os adolescentes tenham a protegao integral garantida, ensejando 

beneficios para a sociedade como urn todo. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica e documental, 

decorrente de dados teoricos ja trabalhados por outros pesquisadores em 

documentos impressos, como livros, artigos, etc. relevante ao nosso estudo. 

Dessa forma, o estudo tern a intengao de ser urn instrumento academico 

para analisar a pratica vivenciada tanto pelos conselheiros tutelares quanta pelos 

aplicadores do Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

A organizagao desse estudo consiste da seguinte maneira: No primeiro 

capitulo sera apresentado urn breve historico referenciando a importancia da 

existencia do Conselho Tutelar em cada cidade, do mundo do direito da crianga e do 

adolescente, o surgimento do Estatuto da Crianga e do Adolescente e seus direitos 

fundamentals. 

No segundo capitulo elucidaremos sobre o Conselho Tutelar na sua 

formagao juridica, contribuigoes e atribuigoes, analisando a sua fungao a luz das 

mudangas sociais, no que se refere a criangas e adolescentes na efetiva garantia de 

seus direitos ameagados ou violados, pois sao credores de direito que devem ser 

assegurados com absoluta prioridade. 

Destarte, enriquecendo e desenvolvendo assim urn melhor conhecimento 

e aprendizado nas contribuigoes significativas do conselheiro tutelar para efetiva 

garantia dos direitos da crianga e do adolescente. 
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2 O CONSELHO TUTELAR: ORGAO DE GARANTIA DOS DIREITOS DA 

CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

Para refletirmos sobre o Conselho Tutelar, no que se refere a sua 

influencia social na formagao de criancas e adolescentes, faz-se necessario uma 

analise historica deste orgao. Para tanto, analisaremos a trajetoria historica do 

Conselho Tutelar, a fim de compreender qual e a fungao desse orgao previsto em lei. 

2.1 BREVE HISTORICO SOBRE CONSELHO TUTELAR 

O Conselho Tutelar e definido como instancia acolhedora de queixas ou 

denuncias de quaisquer fatos que violem ou representem ameaca de violagao dos 

direitos de criancas e adolescentes. A cidadania foi peca fundamental para a 

instituicao do Estatuto da Crianga e do Adolescente. Nesse diploma legal foi 

instituido o Conselho Tutelar, disposto do artigo 132. 

De acordo com o Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA, o 

Conselho Tutelar, e representante da comunidade na administragao municipal e 

como orgao encarregado pela sociedade de defender os direitos da crianga e do 

adolescente. 0 mesmo tern o poder e atribuigao de manter urn dialogo firme e 

sistematico com a sociedade, no sentido de indicar ao Executive ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente as necessidades e lacunas dos 

servigos publicos para ampliagao do debate sobre politicas de atengao do municipio. 

O Conselho Tutelar e vinculado administrativamente a prefeitura, sem 

prejuizo a autonomia nas decisoes. Essa vinculagao ao Poder Executivo exige que 

haja uma relagao etica responsavel entre toda a administragao municipal, alem da 

necessidade de cooperagao tecnica envolvendo as secretarias e programas voltados 

para a crianga e o adolescente. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, o 

Conselho Tutelar e a Vara da Infancia e Juventude sao fundamentals ao Sistema de 

Garantias de direitos, que demonstram espirito democratico da Constituigao de 1988 
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e tern como principal objetivo fazer valer os direitos das criancas e dos adolescentes 

que forem ameacados ou violados. 

As criancas e adolescentes sao comumente concebidos como sendo o 

futuro do pais e da humanidade nos discursos de politicos e da elite brasileira, em 

contraponto a essa concepcao, ao observar a realidade social percebe-se uma 

banalizacao dos direitos da crianca e do adolescente, atraves da exploracao do 

trabalho, exploragao sexual, eondieao de miseria e fome. Enfim, estas criancas e 

adolescentes, principalmente quando oriundas de classes baixas, estao submetidas 

diariamente a violencias. 

Todavia, mesmo em urn resgate historico sobre a trajetoria dos direitos da 

infancia e juventude, pouco se encontra com relacao a referencias sobre o tema 

antes do seculo XII. 

A partir do seculo XVII, o que se pode encontrar, segundo Redim (1988), 

sao retratos em efigies funerarias e depois deste e que surgem os retratos de 

criancas vivas, fazendo-nos entender que so entao e que surge urn interesse 

especifico pela crianga. 

Ate o seculo XIX as criancas sao tratadas e criadas em condigoes de total 

inferioridade aos adultos e sao consideradas submissas, devendo total obediencia e 

respeito para com eles. 

Durante o seculo XIX, a expansao do capitalismo na Europa ja 

influenciava o Brasil e no seculo XX, em suas primeiras decadas, implanta-se o 

processo de industrializagao no Brasil. Entre os seculos XIX e XX, muda-se a visao 

sobre a infancia. 

Para ilustraressa questao, Santos ( 2007, p. 232) expoe: 

As criancas abandonadas" passaram a fazer parte das preocupacoes 
das classes dominantes, buscando meios de recuperar a integridade 
fisica e mora desses "desamparados". Esse processo de 
recuperagao era concebido por meio de trabalho, que na concepcao 
da epoca era entendido como elemento reabilitador, educador e 
disciplinador. 

Redim ( 1998), pontua que a forga do trabalho precisava ser qualificada 

para urn consequents desempenho positivo da produgao, mas houve urn fracasso 

nesta escolarizagao, devido ao que o autor denomina "indices de desperdfcio", como 
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a evasao escolar e a repetencia, sendo assim necessario a criacao de pre-escoias, 

preparando os individuos para a escola a fim de superar o fracasso escolar. 

Na pre-escola a crianga e a representacao do adulto, num padrao 

burgues. 

Sob as expectativas em relacao a crianga, pontua Redim ( 1998, p. 42): 

A crianga nao preenche as expectativas dessa sociedade, e entao 
gera preocupacoes, senao medo, quanto ao que sera. Nao foi uma 
descoberta da crianga brasileira; foi uma descoberta ou urn dar-se 
conta da ameaca, do perigo que significa para a sociedade brasileira 
a crianga menor de sete anos. 

Sob esta otica, Redim (1998) afirma que a questao do atendimento a 

crianga no Brasil, nao e uma preocupagao com ela e sim uma questao de " 

seguranga nacional". 

E nesta perspectiva que sao criadas as leis da infancia e da juventude, 

num primeiro momento na Europa, sede do desenvolvimento industrial e 

consequents preocupagao com o acumulo de capital pela exploragao da mao- de -

obra, e em seguida nos paises que adotavam o sistema Europeu em nome do 

desenvolvimento e da modernizagao, como o Brasil. 

As leis que sao relacionadas a infancia e adolescencia, tendo em vista 

que estas se tornam de fundamental importancia para a compreensao do Conselho 

Tutelar, como orgao defensor do Estatuto da Crianga e do Adolescente, uma vez que 

a cada mudanga de concepgao de infancia e adolescencia, altera-se a lei vigente 

para que se adapte ao novo conceito. 

Em doze de outubro de mil novecentos e vinte e sete, cria-se o codigo de 

menores que estipulava urn juizado punitivo para os menores. Esta nova lei 

objetivava controlar e disciplinar criangas e adolescentes de maneira a evitar uma 

possivel colera ou revolta pela situagao decadente em que viviam. Esta situagao 

dava-se devido as modificagoes economicas que o pais vivia, situagoes estas 

vinculadas ao processo de industrializagao em jornadas excessivas de trabalho com 

baixa remuneragao e sem direito a descanso remunerado. 

Com o golpe de Estado em 1930, foram criadas inumeras instituigoes 

para disciplinar e preparar menores para o mercado de trabalho. Estas instituigoes 
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contavam com equipes de profissionais da area, que deveriam impor-lhes a moral e 

os bons costumes num carater disciplinante - punitive 

O codigo de menores tern seus vestigios ate os dias atuais, o que 

podemos perceber quando ouvimos o termo menor ou quando ouvimos uma 

discussao sobre a reducao da maioridade penal, que nada mais e fruto de uma 

ideologia que defende a punicao aos menores, com o intuito de disciplinar as 

criancas e os adolescentes. 

Essa realidade persiste apos a decada de 1990,quando o Codigo de 

Menores foi substituido pela lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Crianca e do 

Adolescente - ECA, o qual veio substituir o carater punitivo do Codigo de Menores 

pelo carater protetivo. 

Com o argumento de estender os direitos previstos a todos na 

Constituicao Federal as criancas e adolescentes e ainda, dar prioridade a estes pela 

sua condicao de cidadao em desenvolvimento, em 13 de julho de 1990 entra em 

vigor o Estatuto da Crianca e do Adolescente - ECA 

Discorridos vinte anos de vigencia do ECA, podemos entender que o ECA 

promoveu uma reforma no Codigo de Menores de mil novecentos e setenta e nove, 

na medida em que nao rompeu com a visao do projeto de sociedade presente no 

Codigo de Menores. 

O Conselho Tutelar e o orgao 'zelador' dos direitos da crianga e do 

adolescente. A criacao do Conselho Tutelar foi uma das inovacoes que o Estatuto da 

Crianga e do Adolescente trouxe (MENDES, 2009). 

A Constituigao da Republica, no art. 227, paragrafo 7°, preve que "no 

atendimento dos direitos da crianga e do adolescente levar-se-a em consideragao o 

disposto no art. 204", o qual assegura, dentre outras diretrizes, a "participagao da 

populagao, por meio de organizagoes representativas, na formulagao das politicas e 

no controle das agoes em todos os niveis". 

Nas discussoes do anteprojeto de lei que deu origem ao Estatuto, 

pensou-se na necessidade de urn orgao popular que distribuisse justiga social,rapido 

e com urn minimo de formalidade, voltado a resolver, no proprio municipio, as 

questoes relacionadas com violagao dos direitos fundamentals das criangas e 

adolescentes. 

Verdadeira instancia administrativa, segundo Garrido de Paula (1993), o 

orgao foi criado para zelar pelos direitos da crianga e do adolescente. Nao existe 
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como mera formalidade ou criacao burocratica, apenas para "empregar" pessoas e 

ser mais urn orgao do apareiho estatal. Chegou para ficar e ai esta, mesmo que 

ausente em muitos municipios e a experiencia tern mostrado que, sobretudo para 

seus principais destinatarios, o orgao muito tern feito e contribuido de maneira eficaz 

para a implementagao dos direitos constitucionalmente garantidos. 

Antes dos conselhos, as questoes socio-juridicas relacionadas a criangas 

e adolescentes desaguavam nas antigas varas de menores, que acumulavam 

funcoes diversas, como a de punir, acolher, encaminhar para uma familia substituta, 

etc. 

2.2 O ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE: PARA ALEM DA 

PROTEGAO 

Com o intuito de compreender melhor a historia do Conselho Tutelar, 

destacaremos neste item o Estatuto da Crianga e do Adolescente que e a lei 

instituidora do orgao - no caso, o Codigo de Menores de mil novecentos e setenta e 

nove, que ja surgiu defasada para sua epoca, pois constituia o prolongamento da 

filosofia menorista do Codigo de Mello Mattos, do inicio do seculo XX. 

Em 1979, quando de sua promulgacao, comemorava-se o Ano 

Internacional da Crianga, fruto de uma mobilizagao mundial que exigia atengao 

especial aos direitos da crianga e dos adolescentes. No entanto, esses direitos nao 

estavam contemplados na legislagao que acabara de nascer. O "novo" Codigo, 

langado em urn momento de contestagao politica e respaldado na Politica Nacional 

de Bern Estar do Menor (PNBM), representava os ideais dos militares que estavam 

em crise. Nao correspondia aos interesses das forgas politicas e da sociedade civil e 

nem representava os interesses da crianga e dos adolescentes, os quais 

permaneciam confinados nas instituigoes totais e submetidos ao poder discricionario 

do Juiz de Menores. Dessa forma, o Codigo de Menores e a PNBM, com seu 

paradigma da "situagao irregular", entraram em colapso, "desaparecendo" do cenario 

nacional em 1990, com aprovagao do ECA. 

O ECA (Lei n 8.069, sancionada em 13 de julho de 1990) nasceu em 

resposta ao esgotamento historico-juridico e social do Codigo de Menores de mil 
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novecentos e setenta e nove. Nesse sentido, o Estatuto e processo e resultado 

porque e uma construgao historica de iutas sociais dos movimentos pela infancia, 

dos setores progressistas da sociedade politica e civil brasileira, da "falencia 

mundial" do direito e da justiga menorista, mas tambem e expressao das relagoes 

globais intemacionais que se configuravam frente ao novo padrao de gestao de 

acumulagao flexivel do capital. 

O ECA - Estatuto da Crianga e do Adolescente e a base legal que vem 

fundamentado e contribuindo para a promogao da garantia da atengao integral a 

crianga e ao adolescente. O artigo setimo do capitulo I do Estatuto trata do direito a 

vida e a saude, efetivado por meio de politieas sociais publicas que permitem urn 

desenvolvimento em condigoes dignas de existencia. As questoes da crianga e do 

adolescente configuram-se como essenciais, referidas como uma das expressoes da 

questao social, alem da midia e da sociedade de consume 

Devemos acrescentar que esta implantagao se da num periodo do 

neoliberalismo no Brasil em 1990 sob a presideneia de Fernando Collor de Mello. O 

neoliberalismo, no sentido epistemologico da palavra significa doutrina, em voga a 

partir das ultimas decadas do seculo XX, que favorece uma redugao do papel do 

Estado na esfera economica (AURELIO, 2004, p.576). 

Urn regime que se auto determinava democrata e civil, o oposto do 

regime militar que ainda possuia vestfgios no pais, continuar aplicando uma lei 

punitiva como o Codigo de Menores, seria uma contradigao a demagogia do entao 

presidents. 

Sendo assim, as criangas e os adolescentes passam a ser encaradas 

como cidadaos prioritarios em sua condigao de desenvolvimento humano, 

substituindo alguns conceitos relacionados a infancia, camuflando a marginalizagao 

destes com o termo "situagao de risco". 

Na economia politica, o neoliberalismo propunha urn Estado minimo para 

enfrentar a crise do capitalismo. Essas transformagoes, juntamente com a revolugao 

informacional, provocaram urn processo de "reestruturagao produtiva", de 

desemprego estrutural, de precarizagao das relagoes de trabalho e outras mudangas 

que tiveram como consequencias, dentre tantas, o xenofobismo, a tolerancia zero, a 

inseguranga social, a intensificagao das migragoes e o aumento da pobreza, 

sobretudo com o aparecimento de novas expressoes da questao social. Segundo 

Freire: 
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O processo de reestruturaglo produtiva focaliza as alteracoes 
desenvolvidas no espaco de trabalho, que tern provocado a 
desestruturacao social, expressa nas perdas sociais e na mutilacao 
do corpo, mente e capacidade de luta do trabalhador. Esse processo 
consolida-se no Brasil a partir do govemo de Fernando Collor de 
Mello, em 1989, sob o despotismo de competitividade provocada 
pelo mercado globalizado, no atual estagio de acumulagao flexivel do 
capital (2003, p. 31). 

Os adolescentes e os jovens sao extremamente afetados no mundo 

globalizado, seja por sofrerem violencias, seja por violentarem outrem. Apesar de 

viverem uma historia em que sao violentados, sao as violencias produzidas por eles 

que ganham visibilidade na sociedade, na medida em que a midia mostra com 

prioridade situacoes de violencia e de Insubordinagao", como, por exemplo, as 

gangues de Nova York, as rebelioes, as bandas de rock e os massacres cometidos 

por adolescentes nas escolas dos Estados Unidos (Columbine). As repercussoes da 

midia sobre esses acontecimentos mobilizaram a opiniao publica e reacenderam as 

criticas ao modelo de justiga-direito menorista, enquanto paternalista e promotor da 

impunidade. 

O ECA nasce em resposta a falencia do Codigo de Menores; por conta da 

transnacionalizagao do capitalismo, do antigarantismo, da democratizagao e do 

comportamento juvenil, foi apontada a necessidade de reformular a legislagao 

menorista e o seu sistema de justiga juvenil. 

Com o Estatuto, o carater punitivo do Codigo de Menores passa a ser 

protetivo, e o menor em situagao irregular agora e uma crianga ou adolescente em 

situagao de risco." [...] a lei que estabelece o 'Estatuto da Crianga e do Adolescente' 

e aprovada, apos passeata de meninos e meninas de todo o Brasil em Brasilia" 

(CAMPOS; HADDAD, 2000, p. 102), e estabelece a instituigao dos Conselheiros 

Tutelares como orgaos promovedores e fiscalizadores desta lei. 

Os conselheiros tutelares sao pessoas que tern o papel de porta-voz das 

suas respectivas comunidades, atuando junto a orgaos e entidades para assegurar 

os direitos das criangas e adolescentes. Sao eleitos cinco membros atraves do voto 

da comunidade ou entidades cadastradas que lidam com criangas e adolescentes, 

para urn mandato de tres anos, permitida uma recondugao. O art. 134 estabelece 

que as regras do funcionamento do conselho tutelar (local, dia e horario), bem como 
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a eventual remuneracao dos conselheiros devem ser regulados por lei municipal. O 

interessado deve se registrar perante o Conselho Municipal dos Direitos da Crianga 

e do Adolescente, responsavel pela eleicao e a fiscalizacao do Ministerio Publico. O 

conselho tutelar nao e cabide de emprego, nem passatempo, ao contrario trabalha 

muito em prol da crianga e do adolescente. Destarte, o interessado deve ter 

realmente a intengao de lutar para fazer valer as normas do ECA. 

Considerando a necessidade da existencia de pelo menos urn conselho 

tutelar por municipio, conforme determina o ECA, a sua falta significa urn 

impedimenta para que o Sistema de Garantias dos Direitos da Crianga e do 

adolescente abranja todas as localidades do pais (CEATS; FIA, 2007). 

Para ser conselheiro e necessario que o interessado comprove: 

• ter reconhecida idoneidade moral, ou seja, ser pessoa de boa conduta na 

comunidade; 

ter vinte e urn anos de idade completos; 

residir no municipio em que esta instalado o conselho. 

No artigo 98 do Estatuto da Crianga e do Adolescente as medidas de 

protegao a crianga e ao adolescente sao aplicaveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta lei forem ameagados ou violados: 

• Por agao ou omissao da sociedade ou do Estado; 

• Por falta, omissao ou abuso dos pais ou responsavel; 

• Em razao de sua conduta. 

Sempre que os direitos das criangas e dos adolescentes forem 

ameagados ou violados devera ser comunicado ao conselho tutelar para que sejam 

aplicadas as medidas de protegao cabiveis, sem prejuizos de outras providencias 

legais. 

Com o Estatuto, o Estado divide as responsabilidades sob a populagao 

infanto-juvenil com a sociedade e a familia, esta ultima e tambem para Redim (1998) 

urn bom instrumento para modelagem da crianga. 

O ECA aponta para uma logica de intervengao do conselho tutelar voltada 

para a rede pessoal e institutional de protegao social, tendo como principios 
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norteadores o respeito a opiniao da crianga e do adolescente, bem como o interesse 

superior dos mesmos. 

Nao estabelece nenhum vinculo legal entre os conselhos tutelares e dos 

direitos em relagao ao principio da autonomia. Contudo, os conselhos dos direitos 

podem propor diretrizes para a criagao e o funcionamento dos conselhos tutelares. 

Alem disso, sao os conselhos dos direitos como ja mencionamos acima que 

coordenam o processo de escolha dos conselheiros tutelares e que, muitas vezes, 

realizam cursos de capacitagao para os mesmos. 

Os conselhos municipals dos direitos devem tambem encaminhar aos 

conselhos tutelares a relagao das entidades e programas de atendimentos 

registrados pelos mesmos, para fins de fiscalizagao. Por sua vez, os dados do 

atendimento dos conselhos tutelares devem servir de subsidio para o processo de 

formulagao das politicas municipals de atendimento aos direitos da crianga e do 

adolescente. Os conselhos tutelares devem atuar na protegao juridico-social, nao 

somente na promogao e aplicagao de medidas protetivas especiais do ECA. Devem 

atuar, tambem, na formulagao de pianos e programas de atendimentos aos direitos 

da crianga e do adolescente. 
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3 C O N T R I B U T E S E ATRIBUICOES DO CONSELHEIRO TUTELAR 

A confusao e historica. Desde a implantagao dos primeiros Conselhos 

Tutelares em territorio nacional buscou-se implantar nele caracteristicas 

'policialescas'. 

Esta agao ocorre devido as lacunas na rede de atendimento a crianga e 

ao adolescente nos municipios e tambem pela falta de preparo dos pais ou 

responsaveis em educar os proprios filhos. 

Definitivamente: o Conselho Tutelar nao compoe o aparato de seguranga 

publica do municipio, por isso nao deve agir como tal. O Conselho Tutelar e o orgao 

'zelador' dos direitos da crianga e do adolescente. "Zelar e fazer com que aqueles 

que devem atender, efetivamente o fagam. 

Ta na hora de dar a grande 'virada' e excluir de nossos Conselhos 

Tutelares toda e qualquer caracteristica 'policialesca' e a partir desta agao maximizar 

o verdadeiro atendimento tutelar (BETIATE, s/d). 

3.1 ATRIBUICOES DO CONSELHEIRO TUTELAR 

O Conselho Tutelar (C. T ) e urn orgao permanente, (uma vez que nao 

pode ser extinto), autonomo em suas decisoes, ou seja, age sem interferencia de 

qualquer outro orgao ou poder, somente devendo respeito a lei, a constituigao 

federal e aos superiores interesses da crianga e do adolescente. E nao jurisdicional 

(nao julga, nao faz parte do judiciario, nao aplica medidas judiciais) e encarregado 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianga e do adolescente. 

O conselho tutelar atua de duas maneiras: uma preventiva, fiscalizando 

entidades, chamando a atengao da comunidade para o exercicio de direitos 

assegurados a todo cidadao, cobrando a responsabilidade dos devedores do 

atendimento de direitos da crianga e do adolescente a sua familia; a outra e 

remediativa, agindo quando alguem viola ou nao respeita as regras do ECA, 

defendendo e garantindo a protegao especial a todas as criangas e adolescentes. 
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O conselheiro tutelar trabalha diretamente com pessoas que, na maioria 

das vezes, vao ao conselho em situacoes de crises e dificuldades, com historias de 

vidas confusas e complexas. Para a realizagao do trabalho do conselho e 

fundamental que o conselheiro saiba ouvir e compreender os casos que demandam 

sua atuagao. 

As relagoes estabelecidas com as familias, entidades civis, orgaos e 

servigos publicos exigem do conselheiro algumas habilidades e posturas nao 

facilmente desenvolvidas, mas determinantes na resolucao dos casos e do lugar 

politico que o conselho deseja assumir. Tais habilidades envolvem a maneira como o 

conselheiro se relaciona com as pessoas, convive com a comunidade e organiza o 

seu trabalho. E claro que, no colegiado, cada conselheiro tern habilidades distintas. 

Por isso, mais do que urn conselheiro desenvolver urn conjunto pre-estabelecido de 

habilidades, e importante que o colegiado conheca seus limites e potencialidades e 

utilize os conselheiros para atuarem nas areas em que sao mais habilitados. 

Na maioria dos casos o conselho tutelar vai ser provocado, chamado a 

agir por meio de denuncia popular. Outras vezes, o conselho, sintonizado com os 

problemas da comunidade onde atua, vai se antecipar a denuncia, o que faz uma 

enorme diferenca para as criangas e adolescentes. Assim, o conselho tutelar atua 

em varios espagos: Na familia, na escola, nas ruas, nos hospitais e em qualquer 

local onde os direitos estejam sendo ameagados ou violados. 

No artigo 136 (ECA) discorre das atribuigoes do conselho tutelar: 

• Atender as criangas e adolescentes nas hipoteses previstas nos artigos 98 e 

105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, I a VII; 

• Atender e aconselhar os pais ou responsavel, aplicando as medidas previstas 

no artigo 129,1 a VII; 

• Promover a execugao de suas decisoes, podendo para tanto: 

a. requisitar servigos publicos nas areas de saude, educagao, servigo 

social, previdencia, trabalho e seguranga; 

b. representar junto a autoridade judiciaria nos caso de descumprimento 

injustificado de suas deliberagoes; 

• Encaminhar ao Ministerio Publico noticia de fato que constitua infragao 

administrativa ou penal contra os direitos da crianga ou adolescente; 

• Encaminhar a autoridade judiciaria os casos de sua competencia; 
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• Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciaria , dentre as 

previstas no artigo 101,1 a VI, para o adolescente autor do ato infracional; 

• Expedir notificagoes; 

• Requisitar certidoes de nascimento e de obito de crianga ou adolescente 

quando necessario; 

• Assessorar o Poder Publico local na elaboragao da prpposta orgamentaria 

para pianos e programas de atendimento dos direitos da crianga e do 

adolescente; 

• Representar, em nome da pessoa e da familia, contra a violagao dos direitos 

previstos no artigo 220, paragrafo,3°, inciso II da Constituigao Federal; 

• Representar ao Ministerio Publico, para efeito das agoes de perda ou 

suspensao do patrio poder. E dever de todos, da familia, da comunidade, da 

sociedade em geral, do poder publico, de assegurar a crianga e ao 

adolescente seus direitos basicos referentes a vida, saude, alimentagao, 

educagao, esporte, lazer, profissionalizagao, cultura, respeito, liberdade, 

convivencia familiar e comunitaria, velar por sua dignidade, pondo-os a salvo 

de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatorio ou 

constrangedor. 

Destacaremos alguns pontos que nao sao atribuigoes do conselho 

tutelar: 

a. Busca e apreensao de criangas, adolescentes ou pertences dos mesmos; 

quern faz isso e o oficial de justiga, por ordem judicial. 

b. Autorizagao para viajar ou para desfilar, quern faz e comissario da Infancia e 

Juventude; 

c. Nao da autorizagao de guarda, quern faz isso e o juiz, atraves de urn 

advogado que entrara com uma petigao para a regularizagao da guarda ou 

modificagao da mesma. 

Em qualquer hipotese, nao pode o conselho tutelar tomar qualquer 

medida que importe em colocagao de crianga ou adolescente em familia substituta, 

nao Ihe sendo licito, por exemplo, retirar a crianga da guarda de urn dos pais e 

coloca-la sob a guarda do outro, sair a "procura" de pessoa ou familia interessada 
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em assumir a guarda ou mesmo adotar crianga ou adolescente, ainda que os pais 

consintam com tal medida etc. 

Neste exemplo, se chegar ao conhecimento do conselho tutelar noticia de 

que determinada mae ou casal deseja entregar seu(s) filho(s) para adoeao, cabera 

ao orgao, primeiramente e acima de tudo, tentar demove-los dessa ideia, aplicando-

Ihes medidas de orientacao, apoio, tratamento e promocao social que Ihes deem 

condigoes de manter seus filhos em sua companhia. Caso infrutifera essa tentativa 

( que deve ser seria e efetiva, e nao meramente formal), nao restara ao conselho 

tutelar alternativa outra alem do encaminhamento da pessoa ou casal ao juizado da 

infancia e juventude, pois como foi dito, apenas a autoridade judiciaria tern 

competencia para aplicar a medida de colocacao em familia substituta. 

Assim agindo, se estara abolindo a comum, mas equivocada pratica que 

tern feito do conselho tutelar uma "maquina de abrigar" criangas ou adolescentes 

e/ou uma especie de "intermediario" para sua familia substituta, que a pretexto de 

"proteger", tantos maleficios tern causado a populagao infanto-juvenil e a propria 

credibilidade e respeitabilidade do orgao, que como instrumento de garantia de 

direitos, tern o dever de faze-lo tambem em relagao ao direito fundamental a 

convivencia familiar. 

O conselheiro mediante atuagao deve notificar as pessoas a 

comparecerem ao C. T, solicitar relatorios de entidades para onde as criangas e os 

adolescentes foram encaminhados bem como as familias e fazer visitas domiciliares 

com encaminhamento e acompanhamento. 

Ao conselheiro tutelar nao compete trabalho tecnico de psicologo, 

assistente social, advogado ou professor. Tambem nao cabem aos conselheiros 

agoes assistencialistas como distribuir remedios, cesta basicas ou roupas para a 

comunidade. O conselho nao determina qual sera a intervengao tecnica do 

profissional que atendera a crianga, o adolescente ou a familia, mas deve assegurar 

que eles tenham acesso ao atendimento necessario com a devida orientagao e 

acompanhamento. 

Assim sendo, o Conselho Tutelar nao e apenas urn receptor de 

denuncias, mas urn zelador social, nomeado pela cidadania. Sua atribuigao e a de 

zelar pelos direitos da crianga e do adolescente. Por isso, e necessario que os 

conselheiros tutelares tenham dominio preciso do sistema de atendimento, 

conhecendo detalhadamente o processo, para assim, coibir atitudes ou agoes que 
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violem os direitos das criancas e dos adolescentes. O conselheiro tutelar e urn 

agente publico investido de um mandato concedido pela comunidade, com 

autonomia para o exercicio das atribuigoes, definidas no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente. 

3.2 A IMPORTANCIA DO TRABALHO EM REDE PARA O ATENDIMENTO 

INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 

Uma das importantes fungoes dos conselhos dos direitos e tutelares e a 

de acompanhar as agoes governamentais e nao governamentais dirigidas ao 

atendimento dos direitos de criangas e adolescentes, vez que o Conselho Municipal 

de Direitos da Crianga e do Adolescente - CMDCA, constitui uma comissao paritaria 

(Governo e sociedade civil) onde sera responsavel por iniciar o processo de 

implementagao do orgao e garantir um bom nivel de participagao dos cidadaos. 

Outra incumbencia e a de elaborar o diagnostico da realidade local, que constitui 

parte integrante da construgao do seu piano de agao, para que os servigos 

realizados possam ser articulados em rede junto com os representantes como 

instituigoes parceiras, redes de servigos e sociedade civil e estabelegam entre si 

uma comunicagao efetiva, que possa repercutir em uma atengao conjunta e 

resultados mais favoraveis. 

A proximidade entre os diferentes atores ou representantes 

(governamental e nao governamental) facilita a tarefa de mapear os principals 

problemas apresentados pelas criangas, pelos adolescentes, bem como os recursos 

existentes para a atengao a essa demanda. O trabalho em conjunto possibilita a 

construgao de um processo unificado de informagao (notificagao, banco de dados, 

fluxos etc.) sobre os direitos ameagados ou violados. 

Construir conjuntamente a missao e os objetivos da rede, lembrando que 

esses objetivos devem ser comuns a todos os integrantes, favorece, assim, o 

sentimento de pertencimento e a co-responsabilizagao pelos resultados. Nesse 

momento, e fundamental a participagao dos conselheiros dos direitos e tutelares, 

pelo fato de serem os atores que possuem a clara incumbencia de zelar pelos 
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direitos da crianga e do adolescente, alem de terem uma visao privilegiada dos 

servigos disponiveis e das necessidades da localidade. 

Verifica-se nos conselhos tutelares, a maior carencia de atendimento no 

pais refere-se a oferta de programas de apoio aos dependentes de drogas e alcool, 

nao e satisfatoria ao atendimento no territorio de atuagao, porem a oferta desse tipo 

de atendimento existe, de forma adequada, em apenas 5% dos municipios do pais. 

De forma similar aos conselheiros dos direitos, destacam, ainda: escassez de 

programas profissionalizantes de preparagao de adolescentes para o mercado de 

trabalho; oferta de abrigos; programas de semiliberdade e internagao; programas de 

combate ao abuso e a exploragao sexual. 

Criar os programas necessarios e integra-los aos ja existentes de forma 

eficiente, em rede, e um desafio para que o pais oferega condigoes melhores para 

as criangas, os adolescentes e suas familias. A despeito de todos os obstaculos a 

serem ainda enfrentados para que alcance um atendimento em rede eficaz e que 

proteja os direitos da crianga e do adolescente, reiterando a relevancia do papel dos 

conselhos de direitos e tutelares, na rede de atendimento. 

Ressaltando que uma agao em rede e muito mais do que estabelecer 

uma relagao de encaminhamentos ou de saber para onde e como encaminhar os 

casos dos direitos ameagados ou violados. Implica estabelecer uma dinamica de 

relacionamento horizontal, pautada no respeito e na cooperagao entre os diversos 

membros da rede. Implica, ainda, comprometer-se, juntamente com os demais 

setores envolvidos, com a protegao dos direitos das criangas e dos adolescentes e 

com a garantia da qualidade de vida dessa populagao. 

Os parceiros que devem trabalhar direta ou indiretamente com criangas e 

adolescentes, principalmente os operadores do Sistema de Garantia de Direitos sao: 

Defensoria Publica, Delegacia Especial da Crianga e do Adolescente, Juizes e 

Promotores da area da Infancia e da Juventude, Conselheiros Tutelares e dos 

direitos da crianga e do adolescente, Policia Civil, Militar e Comunitaria, 

parlamentares, programas protetivos e socioeducativos, liderangas comunitarias, 

gestores das areas da assistencia social, educagao, cultura, comunicagao, saude e 

seguranga e organizagoes nao governamentais. 

Especialmente durante o acompanhamento do fato, e vital que o conselho 

atue de maneira articulada e integrada como os demais agentes que compoem a 

rede protegao a criangas e adolescentes em sua localidade. O ECA, ao tratar das 
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atribuigoes exclusivas dos conselhos, enfatiza o seu papel como membra de um 

sistema de protegao dos direitos da crianga e do adolescente. Como tal, o conselho 

deve agir sempre de maneira articulada com instancias do Poder Publico e da 

sociedade civil. 

O atendimento prestado a um conselho deve atentar sempre para a 

especificidade e a diversidade das criangas e dos adolescentes atendidos, 

considerando e respeitando os cenarios comunitarios e familiares diversos que 

vivem. 

O trabalho em rede nao e alheio a conflitos. Muitas vezes, e dificil 

conciliar as varias opinioes e interesses particulares e obter consenso geral. O fato 

de todos os integrantes da rede ter objetivos ou interesses comuns nao significa 

que, ao integrar a rede, passarao a pensar e atuar da mesma forma. O conflito e 

uma conseqiiencia inevitavel da relagao de interdependencia; ele deve ser 

aproveitado em seus aspectos construtivos por meio de constantes negociagoes 

(MANDELL, 1990 apud FLEURY, 2002). E fundamental que todos os integrantes da 

rede estejam cientes de que conflitos sao constitutivos - e nao desvinculadores - de 

um trabalho em rede. 

A permanencia dos atores na rede e fundamental, sendo necessaria a sua 

constante motivagao e integragao. A perda de interesse pode afrouxar os lagos e nos 

distanciar da rede. O engajamento, a consolidagao de vinculos, o sentimento de 

pertencimento e a confianga mutua propiciam o fortalecimento da rede, alem do 

respeito ao outro quanto as suas limitagoes e diferengas. 

Mas, apesar do municipio dispor de uma significativa quantidade de 

organizagoes que trabalham na area da crianga e do adolescente, os resultados 

alcangados nao sao eficazes devido a alguns fatores predominantes como 

organizagoes atuando de forma desarticulada, sem estrutura e capacitagao dos 

agentes, alem da falta de uma troca de informagoes mesmo entre entidades 

governamentais. 

Falta de capacitagao para atender e proteger as criangas tern sido um dos 

desafios para a existencia da Rede de Protegao. Observa-se que os servigos 

existem, em parte, e a qualidade de tal prestagao ainda deixa a desejar. Existe a 

falta de planejamento de politicas publicas baseadas em diagnostico e a falta de 

conhecimento da realidade sobre a situagao da crianga e do adolescente 

principalmente entre a comunidade. Verifica-se a ausencia de um planejamento 
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conjunto e participative- entre as organizagoes estabelecendo regras comuns e 

consensuais o que fortaleceria o trabalho em rede e a implantagao efetiva do 

sistema eletronico da rede. 

Defendemos a capacitagao de alguns conselheiros e de outros agentes 

dessa rede para que os direitos previstos sejam estendidos a toda a juventude. 

Problemas ainda precisam ser solucionados e a nao qualificacao dos agentes traz 

muitas falhas ao funcionamento da Rede. 

3.3 CONSELHOS TUTELARES NOS MUNIClPIOS BRASILEIROS 

O conselho Nacional dos Direitos da crianga e do Adolescente 

(CONANDA), em sua resolugao n°. 75, recomenda a criagao de um conselho tutelar 

para cada 200 mil habitantes ou em densidade populacional menor quando o 

municipio for organizado por Regioes Administrativas, ou tenha extensao territorial 

que justifique a criagao de mais de um conselho tutelar por regiao. 

Uma nova resolugao foi criada pelo Conanda, resolugao 139, deve 

contribuir para efetivar o que ja esta previsto no ECA, ou seja, o fortalecimento do 

Conselho Tutelar para desjudicializar e agilizar o atendimento a criangas e 

adolescentes, de forma que os Conselhos tutelares tern a obrigagao de solicitar o 

que e necessario, como alocagao de recursos, que tipo de formagao precisam, etc. 

E os conselhos de direitos tern a obrigagao de deliberar.Precisamos assim divulgar 

essa resolugao pra que nao se criem conselhos tutelares ao acaso.Os conselhos de 

direitos municipais precisam dispor de resolugoes adjuntas, baseadas em estudos 

de casos, para ordenar o funcionamento dos orgaos na realidade local. 

De acordo com o Conanda, e preciso estar atento aos Bairros de maior 

vulnerabilidade e de maior populagao infanto-juvenil para a instalagao dos 

equipamentos. O ECA chama tudo isso de promover o direito. Os conselhos 

tutelares precisam entender que sao a grande fortaleza do Sistema de Garantia. Por 

isso, precisam de eficiencia, clareza, responsabilidade e seguranga. E os 

conselheiros, de capacitagao e formagao. 

No ano de 2005 existiam 4.880 conselhos tutelares no Brasil, como 

podemos ver no quadro 1 descrito abaixo. Apesar do fato de a grande maioria dos 



30 

municipios brasileiros ja possuir conselho tutelar ser motivo para comemoragao, 

naquele mesmo ano, cerca de 680 municipios ainda nao haviam implantado seus 

conselhos. Nos municipios onde eram considerados existentes naquele ano, pelo 

menos 4% dos conselhos estavam inativos. Alem disso, a diminuigao do ritmo de 

criagao de novos conselhos tutelares indicava que essa carencia nao seria suprida 

em curto prazo. Considerando a necessidade da existencia de pelo menos um 

conselho tutelar por municipio, conforme determina o ECA, a sua falta significa um 

impedimento para que o sistema de Garantias dos Direitos da Crianga e do 

Adolescente abranja todas as localidades do pais (CEATS; FIA, 2007). 

TABELA 1- CONSELHOS TUTELARES NAS REGIOES DO BRASIL 

Numero de 

Total de Municipios Total de conselhos conselhos tutelares 

Regioes (1) tutelares (2) existentes sobre o 

numero de 

municipios (3) 
Norte 449 395 88% 

Nordeste 1793 1258 70% 
Sudeste 1668 1676 100% 

Sul 1188 1121 94% 
Centro-Oeste 466 430 92% 

Brasil 5564 4880 88% 

1. Fonte IBGE (2005) 

2. Fonte IBGE (2002); Ceats |FIA (2007). Nao inclui 103 conselhos tutelares existentes, porem 

inativos. 

3. Os percentuais descritos na terceira coluna da tabela nao se referem a abrangencia de 

conselhos nos municipios brasileiros, uma vez que ha municfpios com mais de um conselho 

tutelar e municipios sem nenhum. Exemplo para a regiao Sudeste, o valor 100% nao significa que 

todos os municipios tenham conselhos tutelares, mas que o numero deles excede o numero de 

municipios da regiao. 

Para que o conselho tutelar possa realizar de forma eficiente todas as 

atribuigoes que sao propostas, ele precisa contar nao apenas com uma adequada 
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estrutura fisica, equipe tecnica e organizacao interna, mas tambem ter um piano de 

agao que defina sua forma de agir. 

E comum que o conselho tutelar esgote todo o tempo atendendo aos 

casos que chegam, deixando de atuar em todas as suas atribuigoes. Diante deste 

fato, um piano de agao para o trienio ajuda os conselheiros a se reposicionarem, 

dividirem o tempo e as forgas para alcangarem as metas inicialmente previstas. 

Para a elaboragao de um piano de agao (tambem chamado "piano de 

gestao"), os conselhos tutelares devem considerar, pelo menos, tres aspectos 

fundamentals: a qualidade do atendimento, a mobilizagao social e as politicas 

publicas. Um piano que contemple esses tres focos de agao contribui para que os 

conselhos tutelares assumam, paulatinamente, papel estrategico de indicador de 

politicas publicas voltadas a infancia e a adolescencia, agindo na prevengao da 

violagao dos direitos, e nao exclusivamente nas agoes emergenciais, apos o direito 

ter sido violado. 

Tendo em vista a importancia do piano de agao dos conselhos tutelares, o 

Juizado da Infancia e Juventude de Sousa-PB que tern sido um dos atores 

essenciais na rede de atendimento, voltado para a protegao integral das criangas e 

dos adolescentes atraves de parcerias com o poder executivo das regioes promoveu 

a realizagao de um curso de capacitagao para conselheiros tutelares e de direitos 

dos municipios com e no final do curso todos os conselheiros das regioes 

elaboraram um piano de agao assessorado pelas tecnicas que estavam ministrando 

o curso. 

Igualmente, o conselho tutelar de Sousa-PB com a participagao dos cinco 

membros e a suplente, no momento deste trienio somos integrantes do conselho 

tutelar da nossa cidade, e o nosso piano de agao que foi elaborado nesta 

capacitagao, estamos almejando alcangar as metas previstas, mas como foi dito 

anteriormente, nao e facil atingir todas as metas planejadas, devido aos casos que 

esgotam e ultrapassam o nosso tempo, mesmo assim ja foram realizados muitas 

agoes atraves dos nossos parceiros. 

Repassaremos alguns anexos, que sao fichas que usamos para facilitar o 

nosso trabalho e o piano de agao acima citado no o intuito de desenvolver um 

trabalho preventivo, contribuindo assim para uma efetiva cidadania das criangas e 

adolescentes da nossa cidade atraves da garantia de seus direitos 
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4 CONCLUSAO 

Tendo em vista que a politica do Conselho Tutelar, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente, 

considera-se um orgao fundamental nesse proposito. 

E nessa perspectiva que tentamos na nossa pratica no conselho Tutelar 

da cidade se Sousa-PB, onde procuramos atuar para efetiva garantia desses 

direitos, embora nao exista na totalidade um trabalho em rede de atendimento 

integrado, para uma atuacao de preveneao, de modo que no momento o 

funcionamento da nossa pratica ainda nao esta a contento, porem atendemos as 

criangas de forma ativa e responsavel na certeza de zelar e cumprir com os seus 

direitos ameagados ou violados, para assim formarmos verdadeiros cidadaos. 

Os Conselhos Tutelares representam possibilidades reais de intercambio 

democratico entre a sociedade civil e o Poder Executivo local, na medida em que 

sao orgaos legitimados publica e juridicamente como representantes da sociedade 

civil, indicados com um dos principals atores para garantir os direitos da crianga e de 

adolescentes por meio de politicas sociais. 

A constituigao Cidada (1988) e o Estatuto da Crianga e do Adolescente -

ECA sao dispositivos garantidores de direitos politico-sociais legalmente instituidos. 

Entretanto, nao podemos atribuir as politicas sociais nem a legislagao a garantia de 

um novo projeto etico- politico para a nossa sociedade. Sao as lutas sociais, o 

fortalecimento da participagao politica da sociedade civil, que podem se constituir 

em instrumentos de democratizagao, dependendo do modo pelo qual sao 

implantadas, da forga social que as legitima e da diregao etico- politica adotada. 

E valido ressaltar que, embora com todos os percalgos, contradigoes e 

ambigliidades presentes no ECA, sem ele provavelmente o atendimento as criangas 

e adolescentes estivesse pior do que ja e hoje.Nesse sentido, finalizamos este 

trabalho, citando Bobbio (1993), que diz que " o problema fundamental em relagao 

aos direitos humanos, hoje, nao e tanto o de justifiea-los, mas o de protege-los. 

Trata-se de um problema nao filosofico, mas politico". 

Portanto, nosso objetivo se estende no decorrer da nossa pratica em 

fortalecer e conhecer cada vez mais os orgaos e entidades que se integram, no 

sentido de trabalhar a protegao da crianga e do adolescente, divulgando as 
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informagoes, agoes e projetos existentes nos municipios que integram a comarca, 

fortaiecendo a rede local de atendimento. 

Diante o exposto a hipotese que norteou nosso trabalho que foi: a 

importancia da existencia de conselho tutelar nas cidades, como tambem a pratica 

dos conselheiros tutelares nas atuagoes foi confirmada, uma vez que sabemos e 

acreditamos da importancia onde todas as cidades devem existir um Conselho 

tutelar ou mais de um, dependendo da densidade populacional menor quando o 

municipio for organizado por Regioes Administrativas, ou tenha extensao territorial 

que justifique a criagao de mais de um conselho tutelar por regiao, tendo em vista a 

prevengao com agoes voltadas na garantia dos direitos da crianga e do adolescente. 

Na cidade de Sousa, existe um Conselho Tutelar desde o ano 1997, 

existindo uma possibilidade e uma expectativa de ser instalado outro Conselho na 

cidade. 

Vislumbramos assim a todas as criangas e adolescentes protegao integral 

e efetivagao de todos os seus direitos que sao inerentes a qualquer pessoa 

humana, garantidos na Constituigao e nas leis. 
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ANEXO A - FICHA DE DENUNCIA 

FICHA DE DENUNCIA 

DATA: / / HORA: h: mim N° /2011 

Denunciante: Idade: 
Endereco: N°; 
Bairro: Fone: 
Denunciado (a): Idade: 
Endereco: N°: 
Bairro: Fone: 
Ponto de Referenda: 
Crianca/Adolescente: 
Motivo: 

Especificacao: ( ) Pessoal ( ) Por Telefone ( ) Por Escrito 

Resumo da Denuncia: 

Responsavel pela denuncia: 

Medidas Tomadas: 

Assinatura do Conselheiro ou Secretario Plantonista 
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ANEXO B - NOT1FICACAO 

N O T I F I C A C A O N° /2011 
(Lei Federal 8.069/90, Art. 136, VII) 

O CONSELHO T U T E L A R DE SOUSA/PB, orgao permanente e autonomo, nao 

jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da crianca e do adolescente, 

defmidos pela Lei Federal 8.069/90 - Art. 131 ECA, pelo presente instrumento, NOTIFICA: 

Acompanhado (a): 

Endereco: 

Na forma prevista pelo Art. 136, VII do Estatuto da Crianca e Adolescente, a comparecer a 

sede do Conselho Tutelar, localizado na Rua: Coronel Joao Alvino Gomes de Sa, 45, Centro -

Sousa/PB (CCEPP - Centro de Controle das Politicas Publicas, proximo a receita Federal) no 

dia de de 2011, as horas, para prestar 

esclarecimento sobre: 

Lei Federal 8.069/90 
O nao comparecimento na data e horario indicado podera implicar medidas judiciais -
encaminhamento ao Ministerio Publico. 

Art. 236 - Impedir ou embaracar a acao de autoridade judiciaria, membro do Conselho 
Tutelar ou representante do Ministerio Publico no exercicio de funcao prevista na Lei. 

Pena - detencao de seis meses a dois anos. 

Assinatura: 

Sousa/PB, de de 2011. 
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ANEXO C - TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE 

T E R M O D E E N T R E G A E R E S P O N S A B I L I D A D E 
(Lei Federal 8.069, Art. 136,1 e Art. 101) 

Na data de de de na cidade de 

, as horas, a Crianca/Adolescente 

filho de: Pai 

Mae 

nascido em / / foi entregue a 

na qualidade de , residente a 

por intermedio do Conselho Tutelar de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente de 

Sousa/PB,nesse ato representado pelo(a)(s) Conselheiro(a)(s) 

, e se 

compromete o(a) responsavel pela referida crianca/adolescente, a zelar pelos diretos referente 

a vida, a saude, a alimentacao, a educacao, ao lazer, a profissionalizacao, a cultura, a 

dignidade, o respeito, a liberdade, e a convivencia familiar e comunitaria. 

Lei Federal 8.069/90 

Art. 136 - Sao atribuicoes do Conselho Tutelar: I - atender as criancas e adolescentes nas 

hipoteses previstas nos Arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101,1 a V I I . 

Art. 101 - Verificada qualquer das hipoteses previstas no Art. 98, a autoridade competente 

podera determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento aos pais ou 

responsavel, mediante termo de Responsabilidade. 

Assinatura do Responsavel 

Testemunhas: 
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ANEXO D - TERMO DE ADVERTENCIA 

T E R M O DE ADVERTENCIA 

O CONSELHO T U T E L A R DE SOUSA orgao permanente. autonomo. nao 
iurisdieional, definidos na Lei Federal n° 8.069/90. art. 131/ECA. aos dias do mes 

de em sua resideneia a rua na 
presenea 

Conselheiros Tutelares, 
considerando o art. 129, inciso VII . 

A D V E R T E 

qualidade de 
naeionalidade naturalidade 

data de nascimento / / orgao onde trabalha 
endereco eomereial 

endereco residencial 
; zelar pelo a vida, a saude, a 

alimentaeao, a dignidade, o respeito, a educacao, a convivencia familiar e comunitaria de 
seufs) filho(s) 

ssinatura: 

Lei Federal 8.069/90 

apitulo I I - "Das infraeoes Administrativas" 

rtigo 249 - "Deseumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de 
tutela ou guarda, bem assim determinacao da autoridade )udiciaria ou Conselho Tutelar: 
Pena - multa de tres a vinte salarios de referenda, apiicando-se o dobro em caso de 
reincidencia". 

rtigo 129, X - "Suspensao ou destituicao do poder familiar", 

rtigo 129, VII - "Adverteneia". 



ANEXO E - REQUISICAO DE SERVIGOS PUBLICOS 

REQUISICAO DE SERVICOS PUBLICOS 

Crianca/Adolescente: 
Data de Nascimento: 
Filiacao; 
Endereco: 

O CONSELHO TUTELAR DE SOUSA, orgao permanente e miionomo, nao 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da crianca c do 
adolescente, definkios na Lei Federal 8,069/90, no uso de suas atribuicdes fincadas no 
art. 136, II a: 

REQUISITO SERVJCO PUBLICO NA AREA S>r: 

( ) Saude ( ) Osporte 
( ) Service social { ) Prcvidcncia 
( ) Trabalho ( } Scguranea 
( ) Transportc 

Espccifieaeocs: ; 

JLci Federal 8.0<Wl>0 
Artigo 136, II - "Promo ver execuews de suas deeisoes podendo para tanto: 'a' -
rcqutsitar services publicos nas areas dc saude, educac-iio, scrvic-o social, prcvidencia, trabailto e 
scguranea". 
Artigo 236 - "Impedir ou embaracar a acao dc autoridade judiciaria, mcmhro do conseliio 
tutelar ou representanic do ministerio publico no cxcrcicio de suas funeoex prcvisto cm Lei". 
Pena: deterifao de 06 mescs a 02 aitos. 

( ) Atendido ( ) Nao Atendido 

RETORNO ao Conselho Tutelar das providencias tomadas. 

Sousa/PB, de de 2009. 

Rua: Coronel Joao Alviiio Gomes de Sa, 45, Centre, CEP: 5880-030. 
Sousa/Paraiba - Tel.: 3522-5000 
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ANEXO F - FICHA DE ENCAMINHAMENTO 

F I C H A D E E N C A M I N H A M E N T O 

Do: CONSELHO T U T E L A R DE SOUSA/PB 

Para:___ Data: 

IDENTIFICACAO: 

Crianca: • 

Data de nascimento: 

Filiacao: 

Endereco: 

Tendo este conselho apurado os fatos relatados e verificados nas deelaracoes: 

Decide o Conselho Tutelar: 

Lei Federal 8.069/90 

Art. 227 - e dever da familia, da sociedade e do Estado, assegurar a crianca e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direto a vida, a saude, a alimentacao, a educacao, ao lazer, a 

profissionalizaeao, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade, e a convivencia familiar e 

comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, diseriminacao, 

exploracao, violencia, crueldade e opressao. 

Sousa/PB, / / 
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ANEXO G - FORMULARIO DE VISITA DE INSPECAO A ESTABELECiMENTO 
COMERCIAL 

FORMULA WO DE VISITA DE INSPECAO A ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL . ' ., 

(bares, restaurantes, cluhes, sispennercados e similares) 

~ A R \ 1 R I / M _ _ p . \ \ IMLA ~ ~ 

1 - Data: / _/ ^ 

2 - Horario: Inicio: _ Termino: _ 

3 Responsavel (eis) pela visita: _ _ 

_ II - CARACIBRIZACAO DO ESTABELECIMENTO COMERCJAL 

1 - Nome do estabekcimento: _ _ _ _ 

2 - Natureza do estabelecimento: _ _ _ 

3 - Nome do Proprietario: __ _ 

4 - Endereco 
Rua: _ _ . _ ^ „_ N": 
Bairro: _ _ Cidade: _. 
CEP: " ~ " " ~ " lelefone: 

5 - C estabelecimento possui outros ponies de exploracao da atividade (filiaisY? 
( ) sim t '! nao 

local: . „ . . _ 

6 - Nome do iunciona.no que realmcnte acompanbou a visits: 

i l l - DIAGNOSTICO DO QUADRO DO ESTABELECIMENTO 

1 O estabelecimento e frcquentado por criancas e/ou adolescentes'.' 
( ) sim ( ) nao 

2 Nesta ocasiao as criancas e/ou adolescentes sao acompanhados por seus pais ou 
responsaveis? 

( ) sim ( ) nao 

http://iunciona.no


3 - As bebidas afcoolieas e/ou produtos que caasem dependencia fisica e/ou psiquica estao 
ao alcan.ce das criancas e adolescentes? 

{ ) sim ( } nao 
descreva o local: 

4 ~ O local possui aviso da protbicao legal contida no ECA ou advertencia semelhante? 
(. } sim ( ) nao 

5 O estabelecimento ja foi antcriormcnte adverlido ou dc qualquer modo responsabilizado 
por tnfracSo its normas da l...ei i f 8,069/90? 

( } sim ( ) nao 

RrSl'MO OAS lk.<!.t.l ' i .ARli.)A!li-N V.-.RiMCADAS 

. PB, __ de de 20 

Consctheiro 

Conselheiro 

Propne-jr.t' i'^'rirente do estabelecimento 

http://alcan.ce


ANEXO H - AUTO DE CONSTATACAO 

AUTO DE CONSTATACAO 

Aos dias do mcs de _ _ do ano de _ _ , 
as horas, o Consciho Tutelar do Municipio de 

, por intermedios dos Conselheiros 

dirigiu-se ao estabelecimento comercial dertormnado 

qualificado no formulario de visita em anexo, objetivando avcnguar o cumprtmento das 
normas cstabelccidas pelo Estatuto da Crianca e do Adolescente, Lei n° 8.069/90. No local, 
foram vcrificadas as seguinles iiregularidades / infraodes administrativas / crimes, as quais 
reclamam a adocao dc medidas urgentes por parte da autoridade cornpetertte; 

, PB, .de__ dc20 

Conselheiro 

Conselheiro 



ANEXO I - ACOMPANHAMENTO MENSAL 

Cumprimento de Medida Socio-educativa de Presfac^ao de ServtQos a 
Comunidade/Liberdade Assistida determinada pelo Juizo da Infancia c 

Juventude da Comarca de Sousa-PB 

Aconipanhamenlo Mensai 

Referente ao Procedimcnto n" 

Adolescente: _ _ 

Entidade Recebedora: 

Responsavel peio acompanhamento _ _ 

Diretor da Entidade: _ _ _ _ _̂ _ _ _ _ _ __ _ 

Oficion°_ _/ , Sousa. ____ _._de de 

A: 
Bxma. Sra. Juiza da Vara da Infancia e Juventude da Comarca dc Sousa PB. 

Senlioia Jur/a, ** 
Referente ao mfis de _ do ano de 
Atraves do presente oficio envio a V. Ex" a fall® de frequeticia do 

adolescente acima identifieado e informo que este vein cumprindo regularmente e 
satisfatoriamente as atribuigoes que Ihe foram conferidas. 

Atcneiosamente. 

Responsavel pelo acompanhamento 
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AnalisedoAtor 

Acoes Realizadas Pendencias Prioridades Objetivos 
• Atendimento de • Eslatistica • Assessoraro • Organizarum 

Casos. • Fiscalizacao. poder publico banco de dados 
• Requisieao de • Divulgacao das encmninhando garantindo as 

Servieos Publicos. acoes do CT. propostasaserem informacoes da porta de 
• Palestras nas inclusas no orcamento. entradadoCT. 

escolas para alunos e • Garantire • Realizacaoda 
pais assegurar os direitos da fecalizacad nas 

crianca e do unidades de 
adolescente. atendimento a crianaca 

• Divulgar as acoes e adolescente. 
do Conselho Tutelar. • Realizaruma 

• Criarumacasade articulacaopara 
apoio toxicomanos, em melhorarcom 
regime de internacao. CMDCAapoliticade 

atmdimento. 

CONSELHO TUTELAR OE DEFESA DOS DIREITOS 
DA CRIANCA E DO ADOLESCENT E 

COMARCADE SOUSA/PB 
Rua: Coronel Joao Alvino Gomes de Sa, 45, Centro, CEP: 58800-030. 

Sousa/Paraiba -Tet.: 3522-5000 

Analise da Conjuntura 

• Falta de uma rede 
articulada para 
assegurar direitos; 

• Evasao Escolar; • O estabelecimento 
comunicar o fato; 

• Falta de uma rede 
articulada para 
assegurar direitos; 

• Abuso sexual; • Falta de articulacao por 
parte do C O N A N D A 
para encaminhamentos 
das decisoes das 
conferencias. 

• Falta 
comprometimento 
politico; 

• Violencia domestica; 

• Falta aliados na luta 
dos Conselhos Tutelares; 

• Falta de 
conheeimento das 
atribuicoes do 
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Conselho Tutelar; 
• Nao ha valorizacao, 
nem reconhecimento do 
conselho tutelar por parte 
do poder publico; 

• Ausencia de 
articulacao entre C . T 
e C M D C A ; 

• Negligencia dos pais 
ou responsaveis; 
• Usar a midia para 
divulgar as acoes do C T . 
• Apoio integral do 
Juizado da Infancia e do 
Adolescente local; 

Procedimentos para o Monrtoramento 

• Definir processos de acompanhamento das acoes, projetos e atividades; 
• Estabelecimento de tempo/prazos para o acompanhamento das acoes planejadas; 
• Identificar as correcoes necessarias nas acoes planejadas. 


