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O USO, A OMISSÃO E O ABUSO 

 

Esta é a quarta versão destas instruções. A primeira, que se 

chamava ABC do Conselho Tutelar, informava como interpretar 

o Estatuto da Criança e do Adolescente para o funcionamento 

desse Conselho de cidadãos escolhidos para zelar por direitos. O 

Estatuto acabara de entrar em vigência. Não se podia ter idéia 

por antecipação de quais seriam os desvios e os equívocos que 

as pessoas iriam sistematicamente praticar na criação e no fun-

cionamento do sistema de proteção integral à cidadania em todo 

o território brasileiro. 

A segunda versão se chamava XYZ do Conselho Tutelar, feita a 

pedido do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente do Estado de São Paulo. Nela, o autor introduziu  modi-

ficações sugeridas pelos desvios e equívocos praticados pelos 

criadores e pelos dinamizadores dos conselhos tutelares em todo 

o país até o ano de 1996. Já se podia então claramente  verificar 

que correntes de equivocados e desviadores da condição cidadã 

prevista no Estatuto haviam se instalado no País.  

A terceira se chamou A a Z do Conselho Tutelar, atualizando as 

informações em 1999. Mas agora, em pleno 2001, continuamos 

a identificar graves desvios que desrespeitam a cidadania por  

omissão e por  abuso de autoridades administrativas, de verea-

dores, de policiais, de delegados de polícia, de promotores de 

justiça, de juizes e de... conselheiros tutelares: Onde se espera o 

uso das regras do bom trato humano (regras essas que estão ou   

devem estar na lei que nasce dentro de cada pessoa e na lei emi-

tida pelo Estado), colhe-se o abuso, colhe-se a omissão. É aí que 

entra... a mão do gato. Na prática, os desvios e os equívocos, 

que as pessoas cometem-se mutuamente, resultavam e ainda 

resultam de omissões (coisas que deixam de ser feitas e  por 

isso, no caso, violam direitos) e por abusos (práticas que vão 

muito além do uso correto gerando ameaça ou violação de direi-

tos). Essas omissões e esses abusos (ou seja, esses desvios  para 
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o lado do deixar de fazer e para o lado do fazer em excesso) e-

ram e continuam a ser praticados:  

1. Por ignorância sobre o que seja a cidadania, estado em que 

se atendem necessidades básicas humanas (atendimentos consi-

derados direitos);   

2. Por insensibilidade quanto ao mundo dos direitos e dos de-

veres, ou seja,          quanto ao mundo interdependente em que 

há direitos e obrigações de todos, idosos, adultos, adolescentes e 

crianças;   

3. Por vontade e determinação de violar as regras do bom trato, 

do bem estar, do bem comum (regras da cidadania), regras que 

evitam o mau trato, a violência e o terror. 

                      O QUE É A MÃO DO GATO  

Com o nome de A Criança e a Mão do Gato, esta quarta versão 

torna-se necessária porque as explicações contidas na terceira, 

ainda que avançadas em relação às anteriores, supunham que os 

leitores já estivessem suficientemente esclarecidos em certos 

aspectos do novo paradigma (do novo modo de sentir e de pen-

sar a respeito) da criança e do adolescente. Mas esse esclareci-

mento nem sempre ocorre ou quase nunca é completo.  

Por exemplo: Quando em 1990 redigimos o Estatuto nós puse-

mos no texto que o Conselho Tutelar ZELA por direitos. Aque-

las correntes equivocadas (ou mal intencionadas) na interpreta 

ção do Estatuto estão transformando esse ZELO em autoritaris-

mo, em truculência, em intervenções descabidas dos conselhei-

ros tutelares sobre a vida alheia. Estão transformando o Conse-

lho, ou mais precisamente, os conselheiros, na mão do gato que 

os burocratas empedernidos e as autoridades abusivas e omissas 

vêm utilizando para salvar, na chapa quente dos conflitos huma-

nos, as castanhas da sub, da não, da anticidadania. Todos conhe-

cem a história: o macaco viu castanhas apetitosas postas na cha-

pa quente para torrar. Macaco adora castanha torrada, quentinha. 
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Para retirar as castanhas, sem queimar a mão, o macaco passou a 

usar a mão do gato da casa para retirar (e devorar) as castanhas 

da chapa ardente.  

                 O SISTEMA DO BOM TRATO 

Há portanto que explicar coisas que parecem mas nem sempre 

são óbvias:  

1. Há que explicar que o Conselho Tutelar é um órgão não ju-

dicial (sendo portanto órgão administrativo), não uma pessoa 

jurídica, não uma ONG informal, encarregado de ZELAR por 

certos direitos (naturalmente SEM violar quaisquer outros direi-

tos, seja dos filhos, seja dos pais, de alunos ou de professores, 

seja de idosos, de adultos, adolescentes ou crianças);   

2. Há que explicar que todo órgão é, necessariamente, parte de 

um organismo (no caso, de um organismo social que deve prati-

car O BOM TRATO, não praticar, nem permitir que se pratique 

qualquer forma de mau trato, de violência,  de terror);  

3. Há também que explicar que, na vida social, tais organismos 

(como o de que o Conselho Tutelar faz parte) são pessoas jurídi-

cas;  

4. Finalmente, há que explicar que, no caso em questão, tal 

pessoa jurídica é de Direito Público e é o Município, ao qual o 

Conselho Tutelar se vincula como órgão que é... (o Conselho 

Tutelar é órgão DO MUNICÍPIO). E assim por diante. 

Para entender o sistema da cidadania é necessário conhecer co-

mo o sistema anterior (da não, da sub, da anticidadania)  violava 

a cidadania. Portanto, assim como ocorreu com a terceira, nesta 

quarta versão também nos preocupamos em esclarecer como era 

o velho sistema, em que a autoridade judicial (exercida pelo 

juiz) era absoluta, agia de maneira arbitrária (com arbítrio estra-

nhamente autorizado pela velha lei já abolida).  

E esclarecer como agora o Conselho Tutelar é um dos órgãos 

chaves de um novo sistema em que todos, repetindo: todos - sem 
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exceção - se submetem (ou devem se submeter) ao império da 

cidadania (presidido pelo respeito ao bom trato, ao bem estar, 

ao bem comum) e não a qualquer tipo de arbítrio pessoal, seja a  

pessoa que age um cidadão, um servidor administrativo, um 

legislador, um juiz, ou  membro de conselho ou tribunal.  

Nesta quarta versão nos preocupamos em esclarecer como, nem 

o Conselho Tutelar (composto por cidadãos representando cida-

dãos), nem ninguém, pode ser a mão do gato dos violadores da 

cidadania. O leitor vai encontrar esse tipo de informação repeti-

da ao longo do texto. Não se aborreça com isso. A intenção des-

sa redundância é a de reiterar para deixar absolutamente clara a 

informação aqui prestada. E de facilitar o entendimento ao leitor 

que venha a tomar o texto a partir de cada tópico.  Boa Sorte. 
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1. O QUE É O CONSELHO TUTELAR 

  

CIDADANIA 
 

A cidadania brasileira escreveu no Estatuto da Criança e do A-

dolescente que o Conselho Tutelar é um órgão municipal, per-

manente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela socie-

dade de zelar por ela, cidadania, com prioridade nos atendimen-

tos das necessidades básicas da criança e do adolescente, defini-

dos (esses atendimentos), como direitos, em nossa Constituição 

de 1988 e na Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990. Essa lei 

entrou em vigor no dia 14 de outubro de 1990. Ela dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

A cidadania brasileira quer ser regida pelos atendimentos das 

necessidades básicas humanas, atendimentos esses agora consi-

derados direitos constitucionais. Vou repetir: Os atendimentos 

às necessidades básicas de todos nós são considerados direitos 

constitucionais (de idosos, adultos, adolescentes e crianças). 

Percebidas agora como cidadãos, as pessoas são conceituadas 

como sujeitos, e nunca como objetos da burocracia instituciona-

lizada. Um detalhe: Dessas necessidades humanas se ocupam as 

ciências do Direito e da Economia Política. A ciência da Eco-

nomia é política porque, como a ciência do Direito, ela depende 

de escolhas públicas. A experiência dos fatos da vida nos mostra 

que essas escolhas ficam à mercê de uma hierarquia de valores 

humanos que variam para grupos, para comunidades, para clas-

ses sociais, à medida que as pessoas pensam, querem, agem em 

busca de seus objetivos.   

Para saber quais são esses atendimentos de necessidades básicas 

humanas (que são exigíveis, são direitos), o cidadão deve ler 

(deve ser orientado e apoiado para ler e conhecer) o que a cida-

dania brasileira escreveu no artigo quinto da nossa Constituição. 

Desse artigo quinto da Constituição, nós, cidadãos, fizemos 

constar a lista dos direitos constitucionais do cidadão brasileiro. 

A pessoa que não tenha nem idéia, ou que não é orientada nem  
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apoiada – orientação e apoio, pois - para saber o que está escrito 

no artigo quinto, na verdade não sabe que tem direitos (e deve-

res). Nem sabe quais são seus direitos (e deveres).  

Os cidadãos devem ser  informados sobre como atender a essas 

necessidades e onde buscar apoio para esses atendimentos. É um 

direito da cidadania (é um direito de idosos, de adultos, de ado-

lescentes, de crianças) ser a pessoa informada sobre os próprios 

direitos (e deveres, para saber como respeitar os direitos alhei-

os). E saber sobre os meios, ou seja, saber quem, onde, quando e  

como se  atendem necessidades, ou seja, se efetivam, se garan-

tem, se tornam reais, atendidos, respeitados, restituídos esses 

direitos. 

A ORIENTAÇÃO E O APOIO 

Para garantir, para fazer respeitar essa cidadania, a primeira ação 

que o município deve empreender (nós todos vivemos NO MU-

NICÍPIO) é ORIENTAR E APOIAR os cidadãos nos atendi-

mentos de suas necessidades básicas. O Estatuto chama a isso: 

programa EM REGIME DE ORIENTAÇÃO E APOIO sócio-

familiar (Estatuto, artigo 90, I). Município onde não se orientam  

nem se apoiam os cidadãos no atendimento de suas necessidades 

básicas, é município onde se mantém as pessoas EM ESTADO 

DE NECESSIDADE.  

Vou repetir (gosto de ser repetitivo, redundante, pleunástico, 

para deixar bem claro o que me parece ser importante, funda-

mental): Vivem EM ESTADO DE NECESSIDADE, maltrata-

das pelo município onde vivem, as pessoas que deixam de ser 

orientadas e apoiadas pelo município nos atendimentos de suas 

necessidades básicas (atendimentos esses considerados DIREI-

TOS). 

 Cada município deve organizar o manual de orientação e apoio  

(a ser amplamente distribuído à população) e prover os meios 

que informam o cidadão sobre como evitar e como sair do esta-

do de necessidade (aquele estado em que temos necessidades 
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mínimas não atendidas). A prioridade absoluta para crianças e 

adolescentes na garantia desses atendimentos (considerados di-

reitos, ou seja, tidos como exigíveis por todo cidadão) está por 

nós definida no artigo 227 da mesma Constituição. Nós defini-

nos o Conselho Tutelar, no artigo 131 do Estatuto, como o órgão 

público do município que zela para que esses atendimentos se-

jam efetivados. 

A cidadania brasileira escreveu no artigo 203 da Constituição:  

Quando uma pessoa (sem recursos próprios ou sem sistema de 

previdência) necessita de proteção para garantir atendimento de 

suas necessidades básicas, essa proteção será garantida (a todos 

que dessa proteção necessitar).  

Cabe ao Conselho Tutelar ZELAR para que essa proteção seja 

dada a toda criança que dela necessitar. Essa proteção (prestada 

por médico, por enfermeiro, por psicólogo, por assistente social, 

por pedagogo, por professor, por advogado e outros profissio-

nais) a quem dela (proteção) necessita é objeto de uma política 

pública denominada ASSISTÊNCIA SOCIAL (isso está no refe-

rido artigo 203 da Constituição). 

A ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS DIREITOS 

A Assistência social agora, portanto, não pode ser mais a buro-

cracia que produzia rótulos para as pessoas (rótulos de “caren-

tes”, de “menores”, de “situação irregular”, de “situação de ris-

co”, de “adolescente em conflito com a lei”, etc.). Não pode ser 

mais a burocracia que (depois de rotular as pessoas), produzia 

discriminação, mau trato, desrespeito, terror a quem dela neces-

sitava. Terror, caro leitor, terror. Imagine o terror da mãe de 

família que em casa recebe ordem para se apresentar a um buro-

crata, que ameaça seqüestrar seu filho, porque sua vizinha fofo-

queira, anonimamente, a denunciou sem provas. Não. Agora, 

para respeitar a cidadania, a assistência social é um conjunto de 

atendimentos de necessidades básicas considerados (os atendi-

mentos) direitos.  
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Quando dizemos que um atendimento é direito, queremos dizer 

que esse atendimento é exigível (pode ser exigido pelo necessi-

tado – por aquele que está em estado de necessidade - que sabe, 

que quer, que é orientado, que é apoiado, que movimenta o Es-

tado). Na política (de Estado) da Assistência Social, no Municí-

pio, COM PRIORIDADE para crianças e adolescentes, serão 

tomadas providências para que sejam prestados os atendimentos 

necessários, por médico, por enfermeiro, por farmacêutico, por 

psicólogo, por assistente social, por pedagogo, por professor, 

por advogado e por outros profissionais... quando desses aten-

dimentos as pessoas necessitam (artigo 203, I da Constituição)   

Esse atendimento (às necessidades básicas) é portanto exigível, 

QUANDO NECESSÁRIO para o cidadão (e NÃO, quando 

FOR CONVENIENTE para os burocratas, para a burocracia, 

para a institucionalização). Observe em seu município, leitor, e 

veja o que ocorreu ao longo de todo o século XX (século que já 

deixamos para trás, mas que permanece em muitas de nossas 

práticas): O que prevalecia sempre (e tende a prevalecer se não 

reagirmos) era A CONVENIÊNCIA da burocracia da prefeitura 

e das ONGs. E não A NECESSIDADE de quem estava (está) 

em estado DE SOFRIMENTO. Para a burocracia, o sofrimento 

humano é um detalhe, mero efeito colateral, daquilo que o buro-

crata produz. Como também é tido como efeito colateral, pelos 

agentes da guerra, o terror da morte de inocentes que vemos na 

televisão. 

Quem necessita, vai ao médico, vai ao farmacêutico, vai ao psi-

cólogo, vai ao enfermeiro, vai ao assistente social, vai ao advo-

gado (ou o profissional competente vai a quem necessita, SEM 

BUROCRACIA). Isso se chama proteção integral constitucio-

nal a quem se encontra em estado de necessidade. Essa proteção 

está definida no artigo 203, I, da Constituição (com prioridade 

para o mundo infanto-juvenil e de maneira descentralizada, se-

gundo os artigos 227 e 204  da mesma Constituição).  
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Descentralizada quer dizer: a maneira como se atende a  quem 

se encontra em estado de necessidade não pode estar concentra-

da na conveniência da burocracia mas sim, descentralizada, 

segundo a oportunidade e a conveniência de quem busca o aten-

dimento. Estas expressões oportunidade e conveniência vão 

aparecer mais à frente neste texto com toda a carga alterativa 

(quer dizer, que altera, que transforma, que muda a condição 

necessária) da nova perspectiva cidadã. 

O ESTADO DE NECESSIDADE 

O Conselho Tutelar não pode portanto ser A BUROCRACIA 

por onde o pobre necessitado necessita passar para ser atendido 

por assistente social, psicólogo, médico, por enfermeiro, etc. etc. 

Não. O Conselho Tutelar NÃO PODE ser uma nova burocracia 

que estigmatiza, que rotula, que constrange, que marca, que faz 

sofrer os pobres. A cidadania exige que as famílias, as vizinhan-

ças, as escolas sejam informadas sobre onde e como encontrar 

ORIENTAÇÃO E APOIO de médico, enfermeiro, farmacêutico, 

assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, etc.  

Quando esse atendimento direto (quer dizer, sem intermediários)  

e desburocratizado (para não se maltratar com a burocracia) 

FOR NEGADO, aí então o cidadão MALTRATADO (pela au-

sência ou deficiência do atendimento correto) tem, no Conselho 

Tutelar, aí sim, o órgão a que vai recorrer para ZELAR para que 

esses atendimentos sejam feitos pelo profissional competente.  

Quem nega atendimento (ou pratica negligência, imprudência, 

imperícia), MALTRATA.  

Repetindo para absoluta e total clareza: O atendimento deve ser 

feito POR PROFISSIONAL COMPETENTE, ou, quando im-

possível o atendimento em alto nível de especialização, o aten-

dimento deve ser feito por voluntário treinado nas práticas da 

orientação e do apoio (sem negligência, sem imprudência, sem 

imperícia). Isso é cidadania. 
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E não por uma burocracia que maltrata, que desrespeita, que 

discrimina, que rotula (que submete as pessoas aos rótulos de 

“carente”, de “situação de risco”, de “menor”, de “infrator”, de 

“incapaz”, de “adolescente em conflito com a lei” e outras mo-

dalidades maldosas ou equivocadas).  

E não também por uma burocracia que humilha ao cumprir erra-

damente corretas medidas (organizando bandos de crianças ou 

adolescentes rotulados como de “liberdade assistida”, de “semi-

liberdade”, de “prestação de serviços”, em lugares rotulados – a 

maldade do rótulo, do rótulo que estigmatiza as pessoas, prezado 

leitor - de “abrigos”, de “casas de passagem”, etc.).  

E não por uma burocracia que aterroriza, ameaçando com cons-

trangimentos, com “notificações” arbitrárias (evidentemente, há 

notificações corretas, respeitadoras dos direitos humanos).  

E não ainda por uma burocracia que também aterroriza com a 

retirada dos filhos da guarda dos pais, sem direito à defesa, com 

o internamento compulsório de crianças em campos de concen-

tração (rotulados como “abrigos”), etc..  

Nessas hipóteses de submissão ao MAU TRATO da burocracia, 

do mal atendimento, do não atendimento, da rotulação, da ex-

clusão, o cidadão se vale DO CONSELHO TUTELAR para sair 

DO ESTADO DE NECESSIDADE em que se encontra. 

A “MÃO DO GATO” INSTITUCIONALIZADA 

Todo aquele que se encontra EM ESTADO DE NECESSIDA-

DE (que necessita de atendimentos em suas necessidades bási-

cas, daí estar “em estado de necessidade”) tem direito ao acesso 

a profissional de cada especialidade (na ausência absoluta do 

profissional especializado, tem direito ao acesso a voluntário 

treinado para orientar e apoiar o necessitado quanto ao respeito 

às normas da cidadania). Cada profissional, quando age, age 

segundo seu próprio código de ética. Quando o profissional se 

deixa pessoalmente  institucionalizar por burocracias governa-

mentais ou não governamentais ele está deixando seu saber pro-
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fissional e seu código de ética em segundo (ou em nenhum) pla-

no.  

Num sistema ético, num sistema de cidadania, as pessoas não se 

institucionalizam, não se deixam, não se permitem instituciona-

lizar nunca como pessoas. E também, no sistema de cidadania, 

não se institucionalizam as pessoas, como quando se institucio-

nalizam crianças em campos de concentração chamados abrigos 

de menores. Não. As que se institucionalizam são as regras de 

conduta, as quais, regras de conduta, pairam (institucionaliza-

das) como normas éticas acima das pessoas, acima dos conflitos 

gerados pela liberdade humana de pensar, querer e agir. Daí, não 

ser aceitável a eufemística e rotuladora expressão “adolescentes 

em conflito com a lei” (quer dizer, “em conflito com a norma”).  

Adolescente (ou idoso, ou adulto, ou criança) que pratica ato 

definido como crime está em conflito com seus semelhantes, seu  

semelhante (a quem maltratou, a quem negou o bom trato devi-

do pela cidadania) não com a norma. Mesmo porque, para ser 

infracional nos termos da Constituição e do Estatuto (leia, leitor, 

cuidadosamente, o artigo 103 do Estatuto: “considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal”), o ato que o adolescente pratica deve coincidir integral-

mente (e nunca conflitar) com o ato descrito na lei (na norma).  

E a resposta social a esse ato, num sistema de bom trato, deve 

também coincidir integralmente e nunca conflitar com a lei. Re-

petindo para superior clareza: Se é, infracional, o ato que o ado-

lescente pratica, caro leitor, não conflita, não pode conflitar com 

a norma, COM A LEI. O ato COINCIDE, obrigatoriamente  

DEVE COINCIDIR (nunca conflitar) com a descrição feita pela 

norma, para ser considerado infracional. Por exemplo: A lei de-

fine o homicídio dizendo: matar alguém. Para ser acusado do 

ato infracional denominado homicídio, o idoso, o adulto, o ado-

lescente ou a criança devem praticar o ato descrito pela lei: ma-

tar alguém. Se o ato praticado conflita com essa descrição (por 
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exemplo, se a vítima não morreu, ou se o acusado não agiu), o 

acusado não praticou homicídio. 

Olhando agora por um outro ângulo, paciente amigo, a norma é 

norma exatamente para dirimir conflitos. A pessoa a quem se 

aplica a norma que dirime conflitos, não está em conflito com a 

norma (que se usa para dirimir conflitos). Estará em conflito 

com a norma apenas  quem quer mudar a norma (por exemplo: 

estará em conflito com a norma neo-liberal desrespeitadora de 

direitos humanos, aquele que quer mudar, transformar, alterar a 

norma neo-liberal injusta). E não quem se submete ou deve se 

submeter à norma, como é o caso, por exemplo, de idosos, adul-

tos, adolescentes ou crianças acusados de praticar crime (como 

o homicídio descrito na lei) ou contravenção (também descrita 

na lei).  

A norma que rege os conflitos criados (com seus semelhantes)  

pelo adolescente acusado de praticar atos definidos como crimes 

ou delitos (ou contravenções) diz que o adolescente acusado (de 

praticar crimes ou contravenções) goza da presunção de inocên-

cia, goza do direito de se defender da acusação, goza do direito 

de não ser punido sem justa causa. Como poderia o adolescente 

acusado estar, portanto, em conflito com esses direitos inaliená-

veis que o beneficiam (note bem, o beneficiam), presumindo-

lhe, não o conflito, não a culpa, mas a inocência, garantindo-lhe 

a defesa e a não punição sem justa causa, como direitos consti-

tucionais dele próprio, adolescente, caro leitor?  

E no entanto, respeitáveis setores do Ministério da Justiça, de 

uma agência internacional de Brasília, e de um instituto de cri-

minologia em São Paulo, sem justificar porque o fazem, andam 

difundindo o  rótulo de adolescentes “em conflito” com a pró-

pria lei que regula a proteção devida a eles mesmos, adolescen-

tes, quando acusados de maus tratos a seus semelhantes, ao pra-

ticarem atos definidos como crimes e como contravenção. Dá 

para perceber a incongruência? Recebo insistentes consultas 

sobre essas modalidades de institucionalização rotuladora, dis-
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criminatória e excludente da cidadania praticadas por (repito) 

respeitáveis formadores da opinião pública brasileira. Tenho 

certeza que esses setores, refletindo, vão mudar a perversa orien-

tação que vêm prestando publicamente nessa matéria. 

Não estariam essas afirmações mal formuladas por entidades ou 

órgãos altamente especializados semeando confusão entre os 

leigos que se selecionam para conselheiros tutelares? Não esta-

riam contribuindo para manter a concepção eufemística, defor-

madora, anticidadã do velho e abolido... direito do menor, que 

era o anti-Direito que dizia que o adolescente estava em situação 

irregular, ou seja, que estava em conflito com a lei?  

Note bem, leitor: dizer que o adolescente está em conflito com a 

lei é dizer que ele está, como nos tempos do abolido código de 

menores, em situação irregular... Dizer que o adolescente me-

ramente acusado (de maltratar seu semelhante), vou repetir: 

meramente acusado, está conclusiva e previamente em conflito 

com a lei (presunção de conflito e não de inocência), dizendo 

em termos bem populares, é o fim da picada... 

O ESTATUTO NÃO FALA EM CONFLITO COM A LEI 

Com o Estatuto, caro leitor, nós, brasileiros, não falamos em 

adolescente em conflito com a lei. Nós, brasileiros, somos os 

autores do Estatuto. Falamos em adolescente acusado (respei-

tando a presunção de inocência) da prática de ato infracional 

(garantindo o direito de  defesa, para que o acusado tenha o di-

reito de demonstrar, se for o caso, que o conflito - supostamente 

com seus semelhantes - é outro, de outra natureza, e não dele, 

adolescente).  

Vou repetir: o adolescente acusado tem o direito de demonstrar 

que o conflito de que ele é acusado, é um conflito  de outra pes-

soa, ou entre outras pessoas, é de outra natureza, e não dele, 

acusado. Veja por exemplo leitor: Qual (com quem) é o conflito 

que existe quando um adolescente trafica drogas para não ser 

morto pelo traficante (que o ameaça de morte)? A lei criminal 
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diz que esse adolescente agiu (age) sob coação irresistível. Esse 

adolescente tem ou não o direito à presunção de inocência? Tem 

ou não o direito de manifestar sua opinião (como diz o artigo 12 

da Convenção da ONU de 1989), dizendo que não queria trafi-

car, ou que preferiria não traficar, mas é obrigado? Tem ou não 

o direito de dizer que o conflito existente não é entre ele e a lei, 

mas entre ele e o tráfico que o escraviza? Ou entre o trafico que 

visa o lucro e a sociedade que persegue o bem comum?  

É gigantesca a distância entre a concepção cidadã (mera suposi-

ção e não afirmação de conflito; presunção de inocência; direito 

à defesa; proteção no estado de necessidade) presente no Estatu-

to e a concepção rotuladora; pré-concebida (da existência de 

conflito); discriminadora; marcada pela exclusão social; adotada 

em publicações ou em declarações por certos setores – repito: 

por certos setores – de importantes órgãos do governo e de pres-

tigiosas agências internacionais.  

Interessante, prezado leitor, é que eu não me lembro, salvo em 

casos excepcionais (aqui e ali), de encontrar essa distorção (essa 

afirmação categórica de conflito presumido, não provado), no 

Ministério da Justiça de muitos outros países da América Latina, 

e em outras categorizadas representações de agências interna-

cionais. Na legislação de alguns países, realmente, essa afirma-

ção categórica de conflito presumido está presente. E isso viola 

a Convenção Internacional firmada por esses países. Mas não, 

de forma alguma, no Brasil. Em meu sítio 

www.edsonseda.com.br fiz constar todas essas leis para que os 

operadores do sistema da cidadania pudessem se informar com o 

benefício do Direito comparado. 

O CONFLITO ENTRE AS BUROCRACIAS                    

E OS  “CÓDIGOS DE ÉTICA”  

Qual seria então a razão dessa impropriedade justamente no 

Brasil, onde a lei nacional, o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, é um exemplo perfeito e acabado de não rotulação, não 

exclusão, não discriminação, não declaração de conflito presu-

http://www.edsonseda.org/
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mido, sendo portanto paradigma de respeito à presunção, esta 

sim, de inocência e de respeito à cidadania? Será que essa dis-

torção praticada por órgãos tão influentes (que capacitam pesso-

as com esses conceitos) tem a ver com os desvios encontrados 

nos municípios brasileiros, quando esses municípios deixam de 

organizar seu sistema de proteção à cidadania, com prioridade 

para crianças e adolescentes?  Será que tem a ver com os cam-

pos de concentração gigantescos da febem (ou suas assemelha-

das)? Será que essa distorção tem algo, ou tudo, a ver com a 

mão do gato? 

Note bem, caro leitor: Se a cidadania é negada ao sujeito, pre-

sumindo-o conflituoso, nada mais lógico (pela rotulação, pela 

exclusão, pela discriminação anticidadã) que discriminá-lo num 

sistema burocrático institucionalizador de pessoas, num sistema 

rotulador “para menores” (o tal sistema “do bem estar do me-

nor”) e nada mais natural que excluí-lo da convivência cidadã 

num sistema composto por gigantescos campos de concentração. 

Constatar esse horror (horror, caro leitor, horror, horror) é im-

portante para quem ZELA por direitos, para quem ZELA pelo 

atendimento de necessidades básicas humanas (esse zelador de 

direitos humanos é o Conselho Tutelar). 

Daí o ponto realmente importante: Ao incluir crianças e adoles-

centes em sua perspectiva, as regras de conduta da cidadania, do 

bom trato, do bem comum, não podem também se conflitar com 

os códigos de ética (quer dizer, não podem se conflitar com os 

códigos de normas éticas) de cada especialista (assistente social, 

psicólogo, advogado, pedagogo, médico, farmacêutico, enfer-

meiro, professor, etc.). Ou de cada voluntário, especialista ou 

não.  

E vice-versa: Não é aceitável pensar que códigos de ética profis-

sionais se conflitem ou possam se conflitar com as regras de 

conduta da cidadania. A experiência do século XX (ver, entre 

outros, o caso típico das febens e suas assemelhadas) nos de-

monstrou que o profissional que se deixa institucionalizar por 
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burocracias é a mão do gato que passa a institucionalizar as 

pessoas, ameaçando ou violando direitos constitucionais. E por-

tanto deixando de atender necessidades básicas humanas.  

Imagine, leitor, um pedagogo, ou psicólogo que negue que o 

adolescente preso, privado de liberdade num internato do Esta-

do, esteja sendo punido pelo Estado. Se o profissional trabalha 

no sistema claramente punitivo e nega que esteja havendo puni-

ção, como ele vai justificar sua conduta perante seu próprio có-

digo de ética profissional? E no entanto há pedagogos, psicólo-

gos, assistentes sociais, advogados, que agem assim. O profis-

sional institucionalizado (seja ele médico, enfermeiro, farmacêu-

tico, assistente social, psicólogo, pedagogo, orientador educa-

cional, advogado, etc.)  passa a ser... a mão do gato de que se 

vale a burocracia institucionalizada para ameaçar e violar direi-

tos.  

Por outro lado, leitor, se aquele que se encontra EM ESTADO 

DE NECESSIDADE precisar  passar por Conselho Tutelar antes 

de ser atendido EM SUA NECESSIDADE (quer dizer, antes de 

ser atendido EM SEU SOFRIMENTO), o que o Município tam-

bém estará criando é outra necessidade (da burocracia) que se 

soma à necessidade já sofrida. Cria um novo sofrimento (uma 

nova burocracia) que agrava o sofrimento das necessidades não 

atendidas. O Conselho Tutelar NÃO PODE ser um novo sofri-

mento que se soma, burocraticamente, ao sofrimento dos que se 

encontram EM ESTADO DE NECESSIDADE (dos que se en-

contram em estado... de sofrimento). 

O ENTORNO DA PRIORIDADE CONSTITUCIONAL 

Resumindo: Toda pessoa que estiver EM ESTADO DE NE-

CESSIDADE, tem direito de ser atendida (em suas necessida-

des) por assistente social, por psicólogo, por pedagogo, por mé-

dico, por enfermeiro, por farmacêutico, por professor, por advo-

gado, no âmbito da política municipal de ASSISTÊNCIA SO-

CIAL (política pública que induz, estimula, orienta, encaminha 

o atendimento correto de cada uma das outras POLÍTICAS PÚ-
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BLICAS, tendo o cuidado de não confundir política pública com 

burocracia). Há muita gente, leitor, que quando houve falar em 

política pública, entende burocracia. Essa é a gente institucio-

nalizada por quinhentos anos de colonização burocrática institu-

cionalizada e institucionalizadora. Mas já estamos no século da 

virada, o Século XXI, em que se criam PRECEDENTES, se 

adotam condutas nunca antes adotadas, para fazer caminhar a 

história. Para não permitir que a mesmice burocratizante aniqui-

le o fator humano..  

O Conselho Tutelar foi criado COM ATRIBUIÇÕES ESPECÍ-

FICAS (e não para fazer qualquer coisa, usurpando funções a-

lheias ou praticando o exercício ilegal de profissões, pois o e-

xercício ilegal e a usurpação geram a anarquia através da negli-

gência, da imprudência e da imperícia). Cumprindo SUAS 

PRÓPRIAS FUNÇÕES e exigindo que cada um cumpra a sua, o 

Conselho ZELA por esses atendimentos das necessidades bási-

cas humanas, COM PRIORIDADE para crianças e adolescentes. 

Essa prioridade para crianças e adolescentes é uma PRIORI-

DADE CONSTITUCIONAL (artigo 227 da Constituição). 

Quando se diz COM PRIORIDADE, o que se está dizendo é que 

a proteção (o atendimento) é a todos (PROTEÇÃO INTE-

GRAL) mas, ao atender A TODOS, deve-se dar prioridade à 

criança e ao adolescente. É errada a percepção de que proteção 

integral seja  dar todas as proteções necessárias a um único indi-

víduo, ou num único lugar, por exemplo, num campo de concen-

tração chamado abrigo de menores. Ou então, num campo de 

concentração (dito em regime aberto, mas que reúne bandos de 

sentenciados) chamado “liberdade assistida”. Mas há pessoas 

que pensam assim – pensam que se devam organizar bandos - e  

há quem dê prêmios a pessoas que organizam bandos. Essas 

pessoas nem se dão conta, por falta de reflexão, dos campos de 

concentração que estão mantendo ou criando.   

Conseqüência dessa percepção ampla e abrangente: Ao ZELAR 

para que uma ou várias necessidades básicas sejam atendidas, o 
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Conselho Tutelar NÃO PODE violar ou estimular, ensejar, in-

duzir ou determinar QUE OUTRO OU OUTROS direitos sejam 

ameaçados ou violados (que outra ou outras necessidades bási-

cas sejam desatendidas). 

Por exemplo:  

1. O direito de pai e mãe desfrutarem da guarda dos filhos é 

sagrado; como é sagrado o direito dos filhos usufruírem a guar-

da dos pais e o convívio com sua família extensa (avós,  tios, 

primos, etc.); ou o direito de pai e mãe não serem acusados, sem 

provas, nem perderem a guarda dos filhos, sem que lhes seja 

garantido o direito de serem orientados e apoiados (artigo 90 do 

Estatuto);  

2. O direito à privacidade, o direito de não serem constrangi-

dos, o direito À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; o direito à 

proteção jurídica e à defesa quando acusados e assim por diante.  

Tanto na política da cidadania (proteção do consumidor, da fa-

mília, da escola, das comunidades) quanto na política de meio 

ambiente, o atendimento das necessidades básicas da árvore só 

tem sentido com o atendimento das necessidades básicas... do 

bosque, da floresta, do entorno que é nossa morada. No meio 

social (NO MUNICÍPIO), que é nossa morada, o atendimento 

das necessidades básicas começa com programas (artigo 90 do 

Estatuto) não rotuladores, não discriminatórios, não excludentes, 

em regime  DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR. 

2. O QUE É UM ÓRGÃO PERMANENTE E  AUTÔNOMO 

Órgão é uma parte funcional de um organismo. O organismo é 

um todo, o órgão uma parte. Em sua autonomia funcional, ne-

nhum órgão, portanto, pode ser um todo em si mesmo. Órgão 

autônomo é uma parte de um organismo que exerce uma função 

própria, ou seja, autônoma em relação às demais partes do mes-

mo organismo. No organismo humano sadio, cérebro, coração e 

pulmão guardam suas próprias autonomias, sem perder a har-

monia do todo. A perda da harmonia significa, no limite, a mor-
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te do todo.  Qual é o organismo de que o Conselho Tutelar é 

uma parte? É o município. O município é uma pessoa jurídica. É 

uma das pessoas jurídicas de Direito Público que existem no 

Brasil (as outras são a União, o Estado, as autarquias).  

Nós não definimos o Conselho Tutelar, no Estatuto, como uma 

pessoa jurídica. Ele não tem portanto a autonomia das pessoas 

jurídicas, como muitos pensam. Nem é uma pessoa. É parte de 

uma pessoa. Exerce uma função da pessoa jurídica chamada 

município, ao lado de outros órgãos que exercem suas próprias 

funções. O Estatuto, aprovado por lei federal, diz que esse ór-

gão, depois de criado, passa a integrar definitivamente a estrutu-

ra do organismo municipal. O mandato de seus conselheiros é 

eventual (dura só três anos, renováveis por mais três).  

Quando o Estatuto foi elaborado, havia outras propostas, umas,  

para que os conselheiros fossem concursados, outras, para que  

fossem “de confiança” do prefeito, etc. Fazendo caminhar a His-

tória (impondo limites ao arbítrio do antigo prefeito autocrata) 

venceu a proposta de conselheiros comissionados pela popula-

ção (que recebem uma missão, quer dizer, recebem uma... co-

missão, indo portanto exercer um cargo comissionado) para con-

trolar – daí ZELAR – por direitos, com mandato fixo.  

Também para fazer caminhar a História, a escolha dos conse-

lheiros, na proposta vencedora que passou a integrar o Estatuto, 

deve ser feita através de organizações representativas, ONGs, da 

população. Foi dessa forma que nós, brasileiros, institucionali-

zamos, em norma, o papel e a representatividade dos conselhei-

ros, ao escrevermos o artigo 204 da Constituição. Vá ao artigo 

204, leitor, e veja que o controle (o ZELO) é feito sempre por 

meio DE ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS da popula-

ção.  

Art .  204 .  As ações governamentais na área da assistência 

social serão realizadas com recursos do orçamento da seguri-

dade social, previstos no art.  195, além de outras fontes, e or-

ganizadas com base nas seguintes diretrizes: 
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II - participação da população, por meio de organizações re-

presentativas, na formulação das políticas e no controle das 

ações em todos os níveis .  

Os conselheiros se renovam de tempos em tempos, para se  

manter a dinâmica oxigenadora da cidadania e evitarmos o do-

mínio do controle (do ZELO) por grupelhos empedernidos. Já o 

Conselho permanece (é permanente, enquanto que o mandato do 

conselheiro é eventual). O Conselho presta, NO MUNICÍPIO,  

serviço público essencial à garantia dos atendimentos de neces-

sidades básicas (atendimentos considerados direitos) de crianças 

e adolescentes. 

3. O QUE É SER UM ÓRGÃO NÃO JURISDICIONAL 

Como muitas outras que usamos, a palavras jurisdição e jurisdi-

cional são equívocas, ou seja, tem mais de um sentido. A pala-

vra estado, por exemplo, também equívoca, pode ser o nome da 

sociedade global organizada (O Estado brasileiro, o Estado afe-

gão), mas pode ser também no Brasil uma das províncias, como 

Minas Gerais, Paraná, etc., ou pode significar o modo em que 

uma coisa inerte existe: estado sólido, ou ainda, uma condição 

humana: estado de justiça social, estado de bom trato, etc. Pois 

bem, a palavra jurisdicional, nós pusemos no Estatuto signifi-

cando algo, mas pode ser também outra coisa.  

Em seu artigo 131, o Estatuto usa a expressão não jurisdicional 

no sentido de que o Conselho Tutelar não integra o Poder Judi-

ciário (logo, conselheiros não recebem ordens de juiz – como 

devem receber os auxiliares da justiça - a não ser que a ordem 

seja dada segundo o princípio DO DEVIDO PROCESSO LE-

GAL, garantido amplo direito de defesa àquele a quem o juiz 

queira obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa). Fora do 

devido processo legal, jamais. Esse é um princípio geral de Di-

reito que no Brasil se constitui num direito constitucional de 

todo cidadão (logo, de todo conselheiro também). 

Como se sabe, o Estado brasileiro é integrado por três Poderes: 

O Legislativo (que faz leis); o Executivo que cumpre ou, em 
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nível administrativo, faz cumprir as leis; e o Judiciário, que jul-

ga a conduta de pessoas, com base nas leis.  Não fazendo lei, 

nem julgando condutas, o Conselho Tutelar exerce pois funções 

de caráter administrativo; depende da órbita do Poder Executivo 

a quem fica vinculado para os efeitos administrativos da sua 

existência como órgão que executa funções públicas.  

Mas como há a outra acepção da palavra jurisdição, que signifi-

ca o âmbito em que um órgão, uma autoridade, um serviço pú-

blico opera (âmbito em que exerce sua jurisdição), podemos 

então, apropriadamente, dizer que o Conselho Tutelar tem sua 

jurisdição, que no caso é uma jurisdição administrativa e não 

uma jurisdição judicial... Que língua a nossa, não? 

Há uma razão histórica para que a lei diga expressamente que o 

Conselho Tutelar não se vincula nem se subordina ao Poder Ju-

diciário. Essa razão é a seguinte: Por sessenta anos o Brasil teve 

juizes de menores que eram autorizados por lei (estranhamente 

eram autorizados por lei) a exercer arbitrariamente suas funções. 

Essa lei era o antigo e agora revogado Código de Menores que 

no seu artigo quinto dava poderes arbitrários ao juiz (dizia que o 

juiz agiria segundo o seu prudente arbítrio. Entretanto, ninguém 

que age com arbítrio acha que é... imprudente).  

O mundo do Direito (o mundo dos direitos e dos deveres) é exa-

tamente o contrário do mundo do arbítrio. Quando dizemos que 

vivemos sob o estado de Direito, estamos dizendo que não vi-

vemos ou não queremos viver sob o arbítrio de ninguém. Por 

isso, dizemos que o antigo Código de Menores, fruto de uma 

doutrina antijurídica e arbitrária, era um produto do anti...Direito 

(o Direito é o conjunto de direitos e deveres). Com o novo Esta-

tuto da Criança e do Adolescente criamos regras para abolir a 

prática do arbítrio em quaisquer situações e estabelecemos nor-

mas objetivas (escritas com todas as letras) que dizem quais são 

os direitos e os deveres de idosos, adultos, adolescentes e crian-

ças em suas relações com... crianças e adolescentes.  
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Deu para entender, não? O Estatuto não trata das relações de 

adultos com crianças e adolescentes, como equivocadamente 

muitos andam interpretando (por isso escreví os antigos ABC, o 

XYZ, o A a Z e agora A MÃO DO GATO). Não. o Estatuto 

trata das relações de todos os cidadãos (idosos, adultos, adoles-

centes e crianças) com... crianças, adolescentes, adultos e ido-

sos. Inclusive - ver por exemplo o artigo 98, III - de crianças e 

adolescentes consigo mesmos. 

Art .  98 - As medidas de proteção à criança e ao adolescente 

são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 

forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta .  

Conduta: Procedimento moral (bom ou mau). Todo conselheiro 

deve saber como o mundo do Direito (o mundo dos direitos e 

dos deveres) percebe a capacidade moral (capacidade de formu-

lar juízos próprios, capacidade de distinguir entre o que é bom e 

o que é mau) de crianças e adolescentes. A regra geral, leitor, 

está no artigo 12 da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança de que o Brasil é signatário (e que está incorporada à 

nossa Constituição): 

Artigo 12: 

Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacita-

da a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas 

opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a 

criança, levando-se devidamente em consideração essas opini-

ões, em  função da idade e da maturidade da criança .  

 Por não perceber detalhes como esses, tão importantes como 

pequenas peças de máquinas (microchips por exemplo) é que 

muita tolice vinha sendo praticada no Brasil no fim de século 
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XX e se mantém por repetitividade no início do Século XXI. 

Aos detalhes, pois... 

O Conselho Tutelar foi criado para fugir do velho hábito, do 

velho uso, do velho costume com que essas coisas haviam sido 

legalmente resolvidas pelo poder judiciário por 63 anos (de 1927 

a 1990). Foi instituído para evitar agora o arbítrio e zelar pela 

implantação de novos hábitos, usos e costumes que criam ou 

mantém o estado de Direito, também chamado estado de Justiça 

Social.  

Ou dizendo de outra maneira: O Conselho Tutelar, no mundo do 

que é bom e do que é mau, foi feito para zelar por aqueles hábi-

tos, usos e costumes que criam ou mantém o estado social ou o 

estar social do bom trato (estado social em que se evita o mau 

trato, a violência, o terror). Tudo com base no garantismo dos 

direitos humanos. Garantismo... conceito e palavra que devem 

ser incorporados ao cotidiano das pessoas que se preocupam 

com justiça social, com direitos humanos, com luta contra toda 

forma de arbítrio social. 

Um dos problemas enfrentados pelo Conselho Tutelar se dá exa-

tamente quando juizes (felizmente poucos mas que devem ser 

identificados e levados à mudança de sua atitude), na inércia dos 

velhos hábitos, usos e costumes, querem continuar aplicando o 

arbítrio do velho Código, resistindo ao estado de Direito. Inde-

pendente do Poder Judiciário (por ser definido como órgão não 

judicial), o Conselho Tutelar, quando age corretamente, evita 

praticar qualquer arbítrio, combate todas as suas formas, não se 

subordinando a ninguém, senão à lei, em suas decisões. 

O Conselho não pode se deixar usar como a mão do gato na 

fervente chapa anticidadã, como também nenhum profissional 

deve se deixar usar como a mão do gato de quem quer que seja, 

principalmente das burocracias institucionalizadas. Mas o Con-

selho Tutelar mantém vínculos, para sua existência administrati-

va com a Prefeitura Municipal, que é o Órgão que administra o 

município. São portanto a coisa mais ridícula do mundo essas 
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leis municipais que dizem em seu texto que o Conselho Tutelar 

não têm vínculos... com a Prefeitura ou com o município. 

4. COMO ESSA VINCULAÇÃO À PREFEITURA SE HAR-

MONIZA COM A SUA AUTONOMIA 

             A VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA  

Como vimos, os órgãos públicos vinculam-se a um dos três po-

deres da República. Tomemos o Ministério Público, que como o 

Conselho Tutelar, tem autonomia funcional. Os agentes do Mi-

nistério Público, os promotores de justiça, operam fundamen-

talmente pondo o Poder Judiciário em movimento, ou reunindo 

convicções para que juizes (que não têm autonomia para movi-

mentar a si mesmos) decidam coisas que promotores não podem 

decidir por sí mesmos, de modo a forçar pessoas a fazerem ou 

deixarem de fazer coisas em nome da lei. Dá para notar, leitor, a 

sofisticada divisão social do trabalho entre promotor e juiz, para 

que haja o garantismo da cidadania? Para que haja freios e tam-

bém contrapesos a toda forma de omissão e de abuso?  

Note, leitor, os limites criados pela cidadania para evitar abusos 

e omissões: O juiz tem autonomia para obrigar pessoas a fazer 

ou deixar de fazer coisas (mas só no âmbito do devido processo 

legal, pois se o fizer fora, pratica crime, como o do artigo 350 do 

Código Penal) mas não tem autonomia para movimentar-se a si 

mesmo (o juiz submete-se ao princípio da inércia inicial: para 

mover-se tem que ser movido pelo próprio cidadão necessitado 

de justiça, ou por alguém, em nome da necessidade cidadã).  Por 

sua vez, o promotor de justiça que tem autonomia para pôr o 

Poder Judicial em movimento, não tem autonomia para obrigar 

ninguém a fazer ou deixar fazer coisas (depende do juiz para 

isso). Embora haja promotores que querem obrigar pessoas ou 

conselheiros tutelares a fazer coisas que a lei não obriga. 

O mundo da Democracia, o mundo do Estado de Direito (de 

direitos e de deveres) é o mundo das liberdades de pensar, que-

rer e agir (pessoas pensam de forma diferente umas das outras, 

querem de forma diferente, agem de forma contraditória umas 
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em relação às outras). O mundo da cidadania não é portanto o 

mundo da paz dos cemitérios, mas o mundo dos conflitos, o 

mundo em que criamos instituições (através de regras que con-

duta que pairam acima dos conflitos humanos, exatamente por-

que são regras... de solução de conflitos).   

Prefeitos, promotores, juizes, conselhos tutelares, e outras “auto-

ridades” públicas são parte dessa exigência permanente que te-

mos de... solucionar conflitos nas famílias (entre pais e filhos), 

nas escolas (entre professores e alunos), nas ruas (entre cida-

dãos), nas empresas (entre patrões e empregados) e assim por 

diante. O exercício dessas “autoridades” se faz portanto através 

da busca do equilíbrio de seu próprio exercício (força da autori-

dade)  com “as liberdades” do estado democrático (do estar so-

cial democrático), do Estado de Direito (equilíbrio entre a força 

da autoridade e a força da liberdade).  

O Conselho Tutelar integra o mundo da solução de conflitos 

humanos. Conselheiros devem portanto trabalhar com as ferra-

mentas dos freios e dos contrapesos que, nesse mundo de confli-

tos, equilibram o bom trato entre as pessoas, o bem estar social, 

o bem comum. Pois bem, assim como o promotor de justiça de-

pende do Poder Judiciário para obrigar alguém a fazer ou deixar 

de fazer coisas (mesmo ela, promotoria, tendo autonomia admi-

nistrativa constitucional), também o Conselho Tutelar depende 

de um poder, no caso, o Poder Executivo municipal, para os 

efeitos de sua existência como órgão público (embora tenha au-

tonomia em suas decisões). E depende do Poder Judiciário (com 

amplo direito a defesa de quem está sendo obrigado) se quiser 

obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo que a pessoa não 

quer ou acha que não pode ser obrigada a fazer.  

Conselheiro não pode portanto, como nenhum outro cidadão 

também não pode, “fazer justiça com as próprias mãos”, nem 

praticar o “exercício arbitrário das próprias razões”. E, por in-

crível que pareça, caro leitor, há conselheiros fazendo ou que-

rendo fazer justiça com as próprias mãos, fazendo ou querendo 
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fazer o uso arbitrário das próprias razões (embora os conselhei-

ros tenham sido escolhidos por organizações representativas da 

população, PARA EVITAR ISSO: evitar que se faça justiça com 

as próprias mãos através da prática do crime do artigo 345 do 

Código Penal: “exercício arbitrário das próprias razões). 

O Conselho Tutelar não depende da Prefeitura para decidir, mas  

depende da Prefeitura para o que tem a ver com sua instalação 

física, com a percepção de recursos públicos para essa instala-

ção, com a prestação de contas de suas funções, com o exercício 

de cargo público e eventual remuneração de conselheiros, com 

as publicações em Diário Oficial, tramitações administrativas, 

etc. O Conselho Tutelar vincula-se à Prefeitura Municipal, por-

que ela, Prefeitura, é a administradora do Município, como Po-

der.  

A VINCULAÇÃO À CIDADANIA, À LEI 

No âmbito de suas decisões o Conselho não se subordina a pes-

soas, senão ao texto da lei (do Estatuto) que é a fonte da cidada-

nia e de sua autoridade pública (autoridade pública do Conselho 

Tutelar e não do conselheiro). Como qualquer autoridade públi-

ca o Conselho Tutelar só pode e deve praticar o uso das regras 

da lei (que são as regras do bom trato, do bem estar, do bem 

comum). Quando praticar qualquer forma de omissão (ficar a-

quém do uso) ou de abuso (ir além do uso, com danos a pessoas, 

com dano à cidadania) deve ser controlado e levado a responder 

por isso. Não pode portanto ser constrangedor (não pode cons-

tranger pessoas), não pode ser autoritário, coercitivo, repressor, 

inquisidor e arbitrário. O cidadão tem portanto o direito de se 

defender dos eventuais abusos, das eventuais omissões do Con-

selho Tutelar. 

O Conselho Tutelar basicamente pratica omissões quando deixa 

de pôr em movimento direitos constitucionais na solução de 

conflitos. Não há situação em que o Conselho Tutelar se envolva 

que não seja UM CONFLITO (entre pais e filhos, professores e 

alunos, autoridades e cidadãos, etc.). Não havendo conflito, não 
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há porque o Conselho Tutelar intervir. As omissões ocorrem 

quando conselheiros deixam-se usar como violadores da cidada-

nia, agindo como a mão do gato de agentes da prefeitura, de 

agentes da polícia, do ministério público, ou do poder judiciário.  

A omissão consiste em deixar o Conselho Tutelar de resistir às 

arbitrariedades desejadas: 

1. Por agentes da prefeitura (por exemplo: assistentes 

sociais que “requisitam”  ao conselho tutelar serviços 

que são típicos do próprio profissional de serviço social – 

parece incrível, mas isso vem ocorrendo - ou de outros 

profissionais);  

2. por agentes, da polícia, da promotoria ou do judiciá-

rio (por exemplo: por delegados, promotores e juizes – 

fora do devido processo legal (notar bem: fora do devido 

processo legal) que “determinam” ou “requisitam”, do 

conselho tutelar, serviços que são típicos do profissional 

“de serviço social”, de outros especialistas, ou outras ins-

tâncias públicas. Isso anda acontecendo muito, ainda que 

já estejamos, como estamos, no ano de 2001. Só no âm-

bito do devido processo legal, os conselheiros podem e-

xercer o direito de se defenderem  dos abusos desejados 

por policiais, delegados, promotores ou juizes. .  

O Conselho Tutelar pratica abusos quando conselheiros querem 

praticar o crime do artigo 345 do Código Penal: fazer “justiça 

com as próprias mãos”, praticar “o uso arbitrário das próprias 

razões”, quando querem “constranger” sem respeito à “presun-

ção de inocência” e ao direito à defesa, violando o princípio 

constitucional que a cidadania brasileira tornou presente no arti-

go quinto, número quatro da Constituição brasileira: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o ano-

nimato  

Neste caso específico em que o anonimato é proibido pela Cons-

tituição (porque não queremos uma sociedade baseada na dela-
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ção oculta, na espionagem, na intriga, na covardia dos regimes 

totalitários), nem a polícia, nem ninguém, pode abrir processo 

ou constranger pessoas com base em denúncia anônima. Pode-se 

fazer uma investigação, respeitando todos os direitos constitu-

cionais, com base numa informação de fonte desconhecida, des-

de que sejam apontados ao menos indícios de prova.. O Conse-

lho Tutelar pode requisitar investigações (Estatuto, 136, III, a) à 

polícia. Mas constranger por denúncia anônima, jamais. 

Deve-se levar em conta que a investigação básica para casos de 

acusação de maus tratos sem provas é levada a efeito por assis-

tentes sociais, utilizando seu código de ética profissional e as 

técnicas de abordagem que não signifiquem invasão da privaci-

dade, violação do direito à intimidade, não constrangimento e 

fundamentalmente o princípio da presunção de inocência (tudo 

com o adequado acompanhamento por psicólogo, advogado e 

outro profissional cuja atuação convenha ao atendimento de ne-

cessidades básicas humanas).  

O Estudo social bem feito pode, eventualmente, levar às provas, 

seja para se proceder ao tratamento do maltratante (em casos 

típicos – compulsão por exemplo - de necessidade médica, psi-

cológica, psiquiátrica, psicanalítica) seja para abrir um inquérito 

policial visando a eventual processo criminal. Mas constranger 

pessoas, nunca. Constitucionalmente se deve saber quem acusa e 

quais são as provas (inclusive testemunhais). Pratica o crime DE 

CALÚNIA, quem acusa alguém de crime sem provas (maltratar 

alguém fisica ou psicologicamente, por exemplo, é crime).  

O Conselho Tutelar vem sendo a mão do gato para praticar a 

inconstitucionalidade de intimar pessoas, por denúncia anôni-

ma, a comparecer burocraticamente ao Conselho. Quem pode 

intimar alguém a prestar declarações é o juiz, obrigando ao 

comparecimento, se necessário, sob vara, quer dizer, conduzido 

à força, mas sempre, sempre – vou repetir: sempre - dentro DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, com amplo direito à defesa. 

Mas o conselheiro tutelar individualmente, ou o Conselho como 
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colegiado, jamais pode obrigar as pessoas a comparecer burocra-

ticamente ao Conselho, por denúncia feita anonimamente, com 

desrespeito à presunção de inocência e sem direito à defesa.  

Os Conselhos Tutelares andam fazendo isso, dando o nome de 

notificação (comunicação que algo ocorreu ou deve ocorrer) a 

verdadeiras intimações (notificação com obrigatoriedade proces-

sual de comparecimento, privativa do Poder Judiciário ou então 

da autoridade policial desde que, no caso da polícia, no âmbito 

de inquérito formalmente correto).  Para ficar bem informado, 

veja, leitor, o que diz o artigo 13 do Estatuto: 

Art . 13 - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comuni-

cados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuí-

zo de outras providências legais.  

Sem prejuízo de outras providências LEGAIS. E nunca, anoni-

mamente (forma ilegal e inconstitucional), sem que a proteção à 

vítima seja mobilizada (a proteção especializada à vítima é, nes-

se caso, providência legal de orientação e apoio, conforme prevê 

o Estatuto em seu artigo 90, I, proteção essa QUE NÃO DE-

PENDE do Conselho Tutelar) . E, se for o caso, o tratamento 

médico do vitimador ou a denúncia na Delegacia de Polícia para 

o devido boletim de ocorrência, apresentadas as devidas provas 

materiais e testemunhais. Sem provas e sem testemunhas identi-

ficadas (jamais anônimas), a polícia não pode indiciar ninguém. 

O máximo que pode fazer é abrir uma investigação (exatamente 

para reunir... provas). 

O Conselho Tutelar também se transforma na mão do gato 

quando conselheiros, sem respeitar o direito à defesa e à presun-

ção de inocência, retira filhos da guarda dos pais. E nem descon-

fiam que assim fazendo, estão praticando dois crimes: 

Artigo 237 do Estatuto: - Subtrair criança ou adolescente ao 

poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem 

judicial, com o fim de colocação em lar substituto: 
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Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa .  

Art .   249 do Código Penal: -  Subtrair menor de 18 (dezoito) 

anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em 

virtude de lei ou de ordem judicial: 

Pena -  detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, se o fato 

não constitui elemento de outro crime .  

Se alguém se sentir prejudicado pela ação administrativa do 

Conselho Tutelar (conselheiro que não trabalha, que não respeita 

o usuário de seu serviço, que usurpa funções), reclama à instân-

cia da Prefeitura Municipal a que o Conselho está vinculado 

(que pode até mesmo promover processo – com direito à defesa 

- para a cassação do mandato do conselheiro tutelar no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). 

Se alguém se sentir constrangido por notificação ou ação do 

Conselho Tutelar tem direito a orientação e apoio do profissio-

nal legitimado para isso no Brasil: o advogado. O município 

deve, devido ao princípio da municipalização (artigo 88, I, do 

Estatuto) propiciar, em sua política de ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(não confundir com burocracia) que toda comunidade saiba co-

mo o cidadão tem acesso ao advogado de que necessita (princí-

pio do artigo 203, I da Constituição Federal: proteção à materni-

dade, à família, à criança, ao adolescente e ao idoso). O advoga-

do orienta o cidadão a lidar com eventuais abusos seja do Con-

selho Tutelar, seja de qualquer outra autoridade ou pessoa.  

Comunidade que não se organiza para que seus cidadãos tenham 

acesso a advogado de sua confiança, fica à mercê da... mão do 

gato.  

Todo aquele que se sinta prejudicado pela ação jurídica do Con-

selho Tutelar pode e deve, orientado corretamente por advogado 

de sua confiança ou de confiança de sua comunidade organiza-

da, recorrer à Justiça da Infância e da Juventude que, quando 

provocada, é competente para rever judicialmente as decisões 

administrativas do Conselho Tutelar (Estatuto, artigo 137). Um 
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desvio grave vem ocorrendo quando as defensorias jurídicas 

DOS ESTADOS são organizadas como burocracias, com os 

advogados institucionalizados transformados na mão do gato 

que maltrata, que institucionaliza pessoas.  

Por isso o Estatuto prevê a municipalização do atendimento  

(Estatuto, 88, I e 87, V ) jurídico, para que o cidadão deixe de 

ser maltratado burocraticamente toda vez que precisa de assis-

tência jurídica (naquelas defensorias distantes do cidadão, buro-

cratizadas, incapazes de defender o ofendido ou ameaçado em 

seus direitos, na hora necessária – quando o adolescente é preso, 

por exemplo, pela polícia – e segundo a peculiaridade de cada 

caso).   

E no entanto, quanto mais as pessoas são ameaçadas e violadas 

em seus direitos, mais precisam de advogados, menos de buro-

cratas e nunca de burocracias que institucionalizam advogados, 

ou de advogados que se deixam institucionalizar em seu saber e 

em sua ação profissional... Ou de advogados que falam de ado-

lescentes... “em conflito com a lei”. Ahrghhh... 

5.      O QUE É “SER ENCARREGADO PELA SOCIEDADE 

DE ZELAR PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-

LESCENTE” 

Nos termos do Estatuto Federal, é ser comissionado pela comu-

nidade local, em processo de escolha definido por Lei Municipal 

e conduzido sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, para chefiar um sistema 

de garantias, executando atribuições constitucionais e legais no 

campo da proteção à infância e à juventude (quer dizer: no cam-

po dos atendimentos das necessidades básicas de crianças e ado-

lescentes, atendimentos esses agora considerados direitos). Mas 

o Conselho Tutelar não zela por esses direitos fazendo qualquer 

coisa, ou o que bem entende ou o que entendem outras pessoas, 

autoridades ou não. Se agisse assim, estaria repetindo o velho 

arbítrio dos velhos juizes de menores.  
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Hoje, também o novo Juiz da Infância e da Juventude não pode 

fazer qualquer coisa, dar ordens a terceiros (fora do devido pro-

cesso legal, o que é crime) ou o que queira para exercer suas 

funções. Não. Juiz e Conselho são autoridades públicas. O Juiz é 

uma autoridade judicial ou no dizer do Estatuto, autoridade cuja 

jurisdição é judicial, porque nesse caso o Estatuto toma a pala-

vra jurisdicional como sinônimo de judicial (o juiz age dentro 

do devido processo legal). O Conselho Tutelar é uma autoridade 

cuja jurisdição (no outro sentido da palavra) é administrativa.  

Ambos zelam por direitos e deveres segundo as atribuições le-

gais que lhes fixam competências. Dizendo de outra forma, ze-

lam por direitos e deveres segundo as competência legais que 

lhes fixam atribuições (artigo 136 do Estatuto para o Conselho 

Tutelar e 148 e 149 para o juiz, segundo o devido processo legal 

previsto nos artigos 155, 165, 182, 191, 194 e 212). Fora daí, 

qualquer ação do juiz ou do conselho configuram desvio de au-

toridade e abuso de poder.  

É nesse sentido de exercer competências que lhe são atribuídas 

em lei, que o Conselho Tutelar exerce uma jurisdição adminis-

trativa, não judicial. A palavra jurisdição aqui tem o sentido que 

lhe dão os dicionários, quando definem a jurisdição administra-

tiva no Brasil. Apenas como exemplo, podemos também notar 

que, no artigo 125, o Estatuto diz que... é dever do Estado... O 

Estatuto usa a palavra Estado aí como sinônimo de sociedade 

global organizada.  

Art .  125 - É dever do Estado zelar pela integridade física e 

mental dos internos, cabendo-lhe  adotar as medidas adequadas 

de contenção e segurança 

Mas existe a palavra Estado como sinônimo de província: Esta-

do de Pernambuco, Santa Catarina... Já ouví promotores públi-

cos de São Paulo querer interpretá-la, no artigo 125, neste últi-

mo sentido, o que gera um estado (numa terceira acepção) de 

perplexidade se considerarmos o princípio da municipalização 

presente nos artigos 88 e 90 e considerarmos que o Município é 
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o Estado em nível municipal. Cuidado pois com o uso dos con-

ceitos e das palavras que os exprimem para garantirmos (já ago-

ra em mais outro sentido ainda da palavra) o estado... de justiça 

social. Que língua a nossa.  

 

6.     QUAL A FONTE CONSTITUCIONAL E LEGAL DOS 

PODERES ATRIBUIDOS AO CONSELHO TUTELAR 

Para os que querem conhecer detalhes, por vivermos (ou que-

rermos realmente viver) num estado de Direito (que é o estado 

do equilíbrio entre direitos e deveres para que os atendimentos 

às necessidades básicas humanas sejam garantidos), a ação do 

Conselho Tutelar como autoridade pública se funda nos artigos 

24-XV e parágrafos 1º, 3º II ; 30, V e 204 da Constituição Fede-

ral; Título V do Livro II da Lei Federal 8.069 que trata das nor-

mas gerais federais a que se refere a Constituição Federal. 

7.   DE QUANTOS CONSELHOS TUTELARES DEVE DIS-

POR O MUNICÍPIO 

A norma geral (ou conjunto de normas gerais) que é o Estatuto 

diz que  “haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, composto de 

cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato 

de três anos, permitida uma recondução” (atenção com as pala-

vras: muitos andam confundindo recondução com prorrogação. 

Prorrogar é simplesmente estender o mandato. Reconduzir é 

conduzir de novo usando o mesmo processo da... condução). 

Logo, se for da conveniência do Município, haverá tantos Con-

selhos Tutelares quantos forem julgados necessários.  

Entretanto, muitos Municípios estão criando Conselhos Tutela-

res como se os conselheiros tutelares fossem agentes de um pro-

grama “de proteção” (coisa que os conselheiros tutelares NÃO 

SÃO). A seqüência de ações que compõem um programa se 

caracteriza pelo exercício dos profissionais de serviço social, 

pedagogia, psicologia, ou do trabalho voluntariado de apoio a 

quem se encontra em estado de necessidade, etc. Quando conse-

lheiros passam a substituir os agentes dessas profissões ou desse 
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tipo de voluntariado, cria-se uma distorção grave no sistema 

municipal de atenção à criança e ao adolescente.  

Por ocasião da amplíssima discussão pública que gerou o Estatu-

to, o Conselho Tutelar foi concebido para fazer a correta divisão 

social de trabalho ou se se preferir, a correta divisão de trabalho 

social. Não para desorganizar. Se o conselho passa a cumprir 

funções que são de outras instâncias, além de agir como a mão 

do gato (prejudicando pessoas, por exemplo, por imperícia), 

deixa de criar, manter e controlar organização social e passa a 

gerar entropia no sistema de garantia de direitos e deveres. En-

tropia, na teoria dos sistemas (estamos tratando de um sistema 

de proteção) é o estado em que as partes perdem sua diferencia-

ção no conjunto do todo, contaminando-se umas em relação às 

outras, desorganizando a funcionalidade preexistente. 

Ao tratar mais à frente das medidas de proteção, procurarei ex-

plicar melhor essa parte. Mas é bom deixar aqui um lembrete: 

quando as pessoas querem muitos conselhos tutelares, geralmen-

te querem, ou deviam querer, muitos serviços prestados por pro-

fissionais (pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, médicos, 

advogados, etc.) ou voluntários capacitados que executam pro-

gramas de proteção (para que não haja vítimas) ou sócio-

educativos (para vitimadores). 

Conselho Tutelar não executa programas, não substitui (não 

usurpa a função de) médico, assistente social, psicólogo, peda-

gogo, orientador vocacional, recreador, agente comunitário ou 

de advogado e juiz. Se assim fizer, será a mão do gato que (ge-

rando entropia) pratica arbitrariamente o desvio que leva à con-

travenção do exercício ilegal de profissão e ao crime de  usurpa-

ção de função pública. Veja, leitor, o que diz a lei: 

Lei das Contravwenções: 

Exercício ilegal de profissão ou atividade 
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Art .   47 .  Exercer profissão ou atividade econômica ou anun-

ciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está 

subordinado o seu exercício: 

Pena - prisão simples, de 15(quinze) dias a 3(três) meses, ou 

multa .  

Código Penal: 

Usurpação de função pública 

Art .   328 .  Usurpar o exercício de função pública: 

Pena -  detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa .  

Parágrafo único .   Se do fato o agente aufere vantagem: 

Pena -  reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa .  

Fundamentalmente o município deve ter UM Conselho Tutelar 

(principalmente quando conselheiros são remunerados). Somen-

te deve ter MAIS DE UM, quando houver excesso de trabalho 

para um só conselho. E somente mais de um quando (sem a mão 

do gato), sem desvio, sem usurpar a função de nenhum profis-

sional, ou (prestar bem a atenção, leitor) sem que o conselheiro 

individualmente usurpe a função do conselho como colegiado. 

Países como o Brasil devem maximizar os recursos nas ativida-

des fim (no caso, os programas, as ações programadas em me-

dicina, serviço social, psicologia, pedagogia, orientação profis-

sional, advocacia, etc.), pois de burocracia estamos literalmente 

cheios.  

Por exemplo: Parece (espero estar enganado) que a nova prefeita 

de São Paulo resolveu não prever remuneração pública para a-

gentes de programa em regime de orientação e apoio sócio fa-

miliar (digamos remunerando uns trinta atendimentos por pro-

fissional - uns R$ 1.000,00 mensais - cerca de 250 profissionais, 

o que dá uns 7.500 atendimentos mensais, entre assistentes soci-

ais, psicólogos, pedagogos, advogados) para atender diretamente 

pais e filhos EM ESTADO DE NECESSIDADE. Estou falando 

em remuneração de serviço prestado por profissional de confi-
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ança do cidadão, não em criação de cargo público sob institu-

cionalização burocrática..  

Com o mesmo dinheiro, a ilustre prefeita, em vez dos profissio-

nais, preferiu (espero estar enganado) contratar 150 conselheiros 

tutelares com o salário mensal, segundo se divulga, de R$ 

1.800,00. Na ausência de assistentes sociais, psicólogos, peda-

gogos e advogados para atender diretamente aos que se encon-

tram EM ESTADO DE NECESSIDADE (em programa amplo 

de orientação e de apoio), os conselheiros correm o seríssimo 

risco de, constituindo-se numa burocracia, serem fatalmente 

usados como a mão do gato que violará direitos de pais e filhos 

na cidade de São Paulo.  

Há sempre o perigo de enredar o conselho tutelar numa teia bu-

rocrática tentacular (que tenderá a enredar o cidadão necessitado 

na mesma teia), repetindo os vícios do velho sistema. Quando as 

cidades criam no Brasil mais de um Conselho Tutelar, geral-

mente é porque o conselho usurpa, ou pessoas, corporativamen-

te, querem de alguma maneira usurpar a função desses profis-

sionais ou voluntários que devem existir através da ação de OGs 

(Organizações Governamentais) ou ONGs (Organizações Não 

Governamentais).  

Resumindo: Municípios que mantém ou criam muitos conselhos 

tutelares geralmente é porque são induzidos a criar e manter, ou 

querem mesmo manter ou criar a mão do gato agora multiplica-

da, polvadeira, tentacular, que ameaça e viola direitos (impedin-

do ou agravando os atendimentos de necessidades básicas). To-

do o cuidado portanto é pouco nessa matéria. Tem muita gente 

que não sabe fazer nada, ou sabe fazer muito pouco, e quer ga-

nhar (ou quer manter) um emprego público bem remunerado 

posando de... conselheiro tutelar. 

8.  QUEM CRIA O CONSELHO TUTELAR 

Trata-se de serviço público de interesse local (ver para isso o 

artigo 227, parágrafo 7º e o artigo 204 da Constituição Federal) 
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a ser criado em obediência a norma legal federal (ver artigo 204, 

I da Constituição Federal), nos termos do parágrafo primeiro e 

do inciso XV do artigo 24 da Constituição Federal, por lei mu-

nicipal, conforme incisos V e II artigo 30 da mesma Constitui-

ção. 

Isso tudo quer dizer o seguinte: Cumprindo a norma geral fede-

ral que é o Estatuto, a lei municipal  suplementa  a  legislação  

federal,  organizando  um  serviço público local que  tem caráter 

essencial no campo da proteção à infância e à juventude. Obser-

var que o Estatuto é apenas um conjunto de normas gerais. Essas 

normas devem sempre ser complementadas localmente, segundo 

as atribuições agora descentralizadas próprias dos municípios. 

Para isso, os municípios criam (devem criar) regras de conduta 

locais que organizam serviços.  

Essas regras estão (devem estar) presentes em leis municipais, 

decretos, ordens de serviço, regulamentos ou resoluções. Tudo, 

segundo as regras do Direito Administrativo. Mas não o Direito 

Administrativo do tempo da ditadura (em que prevalecia a con-

veniência da burocracia). Mas sim o atualizado pelos princípios 

da Constituição de 1988 (em que prevalecem os atendimentos 

das necessidades básicas das pessoas, atendimentos esses agora 

considerados... direitos). Com prioridade absoluta para crianças 

e adolescentes.  

Um grave equívoco se dá quando assistentes jurídicos de prefei-

turas municipais lêem tratados de especialistas em Direito Ad-

ministrativo (principalmente de autores do período ditatorial, 

especialistas em discricionariedades administrativas, por exem-

plo) e, sem cuidar dos novos institutos jurídicos gerados pela 

Constituição de 1988 e do Estatuto (como, entre outros, os insti-

tutos jurídicos da prioridade absoluta, dos conselhos deliberati-

vos, do direito de participação) aplicam  suas teses ao momento 

atual, interpretando de maneira bisonha o Estatuto.  

Também há grave equívoco quando, no caso de jovens acusados 

da prática de delitos, pessoas querem criar mais regras em lei 
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federal, por ineficácia dos programas sócio-educativos locais. 

Nesse caso, sendo o Estatuto um conjunto de normas gerais 

(como manda o parágrafo 1
o
. do artigo 24 da Constituição), so-

mente sua complementação com normas locais regulando servi-

ços essenciais municipais que executam programas bem organi-

zados é que vai garantir que os jovens sejam bem orientados 

para a cidadania e as decisões dos juizes bem cumpridas.  

Criar mais normas federais enreda mais os já enredados com a 

ausência de programas, de serviços que executam programas e 

de profissionais que façam todo o necessário sem negligência, 

imprudência e imperícia. A negligência, a imprudência e a impe-

rícia são as atitudes humanas negativas que vulneram o bom 

trato, o bem estar, o bem comum, a cidadania.. 

9.  DE QUEM É A INICIATIVA DESSA LEI 

Por criar despesas para o município, a iniciativa é do Poder Exe-

cutivo local. Mas o Prefeito não se pode negar a criar – ou vir a 

descriar, como alguns vêm fazendo - o Conselho Tutelar (como 

também  não pode se negar a criar ou vir a descriar o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Podia 

antes, no tempo da discricionariedade administrativa sem limites 

(sem os princípios constitucionais da participação, constante do 

artigo 204 e da prioridade absoluta, presente no artigo 227 da 

Constituição hoje vigentes).  

Esses dois conselhos (o de Direitos e o Tutelar) são órgãos es-

senciais ao exercício da formulação municipal de uma política 

garantidora de direitos e de deveres (através da democracia par-

ticipativa prevista no artigo 204 e da prioridade absoluta no arti-

go 227 da Constituição). São eles essenciais para a exigibilidade 

de direitos e deveres em casos concretos, em nível administrati-

vo, para a solução de problemas que não devem, inicialmente, 

ser apreciados no âmbito do Poder Judiciário. Este último é a-

quele que dá a última palavra, desde que provocado, segundo o 

devido processo legal (artigos 155, 165, 182, 191 e 212 do Esta-
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tuto)  e não deve ser cumulado de casos que tornam a justiça 

lenta e ineficaz.  

Se por alguma razão o Prefeito resiste a tomar a iniciativa que 

lhe compete, aplicam-se as normas, antes também inexistentes, 

dos direitos difusos (por não oferta ou por oferta irregular de 

serviço exigível) constantes dos artigos 208 e seguintes do Esta-

tuto, o que, mudando o rumo da História, já altera o velho direi-

to administrativo que era fundado na arbitrariedade. Muitos as-

sessores jurídicos de municípios só conhecem as regras do velho 

Direito e por isso, na contra-mão da História, criam resistência à 

moderna construção do novo sistema.  

Ou seja, os próprios profissionais do Direito acabam puxando o 

sistema para trás, em vez de utilizar técnicas jurídicas de última 

geração que o conduzam para a frente, para o novo milênio. Sem 

falarmos em membros dos tribunais superiores que, formados na 

velha doutrina, também impedem o avanço. Por sua vez, as Fa-

culdades de Direito, infelizmente, estão falhando em preparar 

profissionais competentes para esse fim.  

Município que não cria ou não opera os Conselhos Tutelar e de 

Direitos viola direitos difusos. Sobre esse assunto tratarei mais à 

frente. Diferentemente do sistema anterior em que o juiz agia 

arbitrariamente (provocava sua própria jurisdição), hoje, se ele 

tomar conhecimento (artigos 220 e 221 do Estatuto) de violação 

de direitos difusos, tem o dever de provocar o promotor para que 

este, cumprido o art. 211, reuna os elementos necessários e pro-

voque a jurisdição do juiz, para que se determine uma obrigação 

de fazer ou de não fazer que crie ou faça funcionar corretamente  

o serviço ou órgão violador de direitos. Esse é o novo Direito 

alterativo (não confundir com alternativo) que altera, muda, 

transforma sistemas para melhor criar justiça social (não apenas 

em nível judicial, mas principalmente em nível administrativo e 

de participação social).  
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10.  O QUE PODE OCORRER SE O PODER     EXECUTIVO 

LOCAL SE NEGAR A CRIAR O     CONSELHO TUTELAR 

Com o Estatuto, que é um conjunto de regras, os brasileiros que 

combatem o arbítrio e querem um estado de Direito não acei-

tam, em hipótese nenhuma, a inexistência de um serviço público 

essencial ao atendimento dos direitos da criança e do adolescen-

te. Em primeiro lugar (atenção, muita atenção para isso: em 

primeiro lugar) devem existir os programas de proteção e sócio-

educativos e em segundo lugar, o Conselho Tutelar. A não-

oferta de um serviço protegido pela Constituição e pelo Estatuto 

(parágrafo único do artigo 208 do Estatuto) autoriza a reclama-

ção administrativa ao Prefeito e a propositura de ação judicial de 

responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e 

ao adolescente. Muito prefeito já perdeu o mandato por esse tipo 

de falha. 

Podem propor essa ação civel (art.210) o Ministério Público, os 

Estados, a União e as associações legalmente constituídas há 

pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a 

defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Estatuto. Quando 

houver resistência para a criação dos programas e do Conselho 

Tutelar, qualquer cidadão pode e todo servidor público deve 

comunicar ao Promotor local da Infância e da Juventude a não 

oferta local dos serviços devidos pelos programas e pelo Conse-

lho Tutelar (por sua inexistência) para a promoção da ação pú-

blica correspondente nos termos do artigo 220 do Estatuto. 

Mas as comunidades organizadas não dependem do Ministério 

Público, quer dizer, do promotor de justiça para isso. Não. Para 

fazer caminhar a História, nós pusemos no Estatuto um princípio 

para gerar precedentes e evitar a mesmice do passado: As co-

munidades organizadas que instituam ONGs e formalmente 

incluam em seu estatuto (o estatuto da ONG)  a cláusula de que 

essa ONG se destina a defender os direitos a que se refere o Es-

tatuto, são legitimadas, quer dizer, a lei lhes dá o poder de entrar 

com as ações públicas que até agora eram prerrogativas só da 

promotoria.  
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 Então, organizar comunidades em ONGs (associações de mora-

dores, de vizinhos, de pais e mães, de pais e mestres, etc.) que 

contenham a cláusula de defesa de direitos dá às comunidades a 

autonomia jurídica para batalhar permanentemente pelo bom 

trato, pelo bem estar, pelo bem comum de seus moradores, com-

batendo todas as formas em que surgem, aqui e ali, a mão do 

gato da sub, da não, da anticidadania. 

 Toda autoridade responsável pela violação do bom trato, do 

bem estar, do bem comum, da cidadania pode ser obrigada a 

corrigir-se, sob pena de multa, nos termos do artigo 213 do Esta-

tuto. Quando um juiz toma conhecimento da existência de al-

gum serviço exigível, mas não existente (por exemplo, serviço 

que oriente e apoie famílias e comunidades para evitar que me-

ninos fiquem pelas ruas) provoca a provocação do Ministério 

Público, como determina ao juiz os artigos 220 e 221 do Estatu-

to.  

Não pode ele, juiz, mandar seus agentes recolher crianças, pois 

se tornaria parte do problema, ficando sob suspeição, deixando 

de ser o terceiro imparcial que julga. Nem pode o juiz usar o 

Conselho Tutelar como a mão do gato para fazer o que ele juiz 

não tem competência para fazer. Ou seja, o sistema tem regras 

que, se aplicadas, corrigem os desvios e põem as coisas no devi-

do lugar. Desde que haja pessoas que queiram realmente efetivar 

o combate a todas as formas de omissões e de abusos.  

Vejamos um exemplo: O Estatuto não dá ao juiz competência 

para aplicar a medida de abrigo. Certos juízes então determinam  

que o Conselho Tutelar aplique a medida de abrigo. Pura mão 

de gato. E pretendem, com isso (às vezes é o promotor ou o de-

legado que pretendem) que esse abrigo sejam uma forma de 

privação de liberdade. Juiz, promotor e delegado, nesses casos, 

dando ordem ao Conselho Tutelar (às vezes a ordem é dada a 

um determinado conselheiro), querem que o Conselho ou o con-

selheiro privem de liberdade, sob o rótulo de abrigo, fora do 

devido processo legal (e fora das garantias constitucionais).  
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Além do artigo 350 do Código Penal, veja, leitor, o que diz o 

artigo 101 do Estatuto: 

PARÁGRAFO ÚNICO - O abrigo é medida provisória e excep-

cional, utilizável como forma de transição para a colocação em 

família substituta, não implicando privação de liberdade .  

Dá para perceber a extensão da incrível mão do gato? 

11.  QUAL A NATUREZA DESSE SERVIÇO    PÚBLICO 

PRESTADO PELO CONSELHO TUTELAR 

Trata-se de serviço público relevante (artigo 135 do Estatuto), 

cujo efetivo exercício estabelece presunção de idoneidade moral. 

O Conselho Tutelar é uma autoridade pública formal (é formal 

exatamente para garantir a seriedade de sua função) prevista no 

artigo 101 do Estatuto que aplica medidas previstas no artigo 

136. O Conselho não é uma ONG informal desvinculada do mu-

nicípio, como equivocadamente anda sendo criado por aí. Há 

leis municipais que até dizem que os conselheiros não têm vín-

culo algum com a Prefeitura... Esse Conselho é uma autoridade 

administrativa que aplica medidas jurídicas administrativas.  

Nesse sentido, tem jurisdição administrativa própria. O juiz não 

aplica essas medidas jurídicas administrativas próprias do conse-

lho tutelar, pois sua jurisdição é outra e tem suas próprias atribu-

ições. O juiz aplica medidas jurídicas judiciais previstas no arti-

go 148 do Estatuto, e só pode ser movimentado NO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL através das petições previstas nos artigos 

155, 165, 182, 191, 194 e 212. Dada a importância do conselho 

como autoridade, o Estatuto assegura prisão especial, em caso 

de acusação por crime comum, até o julgamento definitivo, de 

seus membros (os conselheiros).  

Mas atenção, o conselheiro não é uma autoridade em si mesmo. 

Ele compõe um órgão em que a autoridade é colegiada (a auto-

ridade é do conselho), cujas decisões são tomadas por consenso 

ou por maioria. Conselheiro que, em nome do conselho, toma 

decisões próprias, pratica abuso de poder, até crime. Se indivi-
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dualmente o conselheiro se puser a fazer o que é atribuição DO 

CONSELHO (ou seja, se o indivíduo usurpar a função DO CO-

LEGIADO), ele pratica o delito de usurpação de função pública. 

Outro exemplo: conselheiro que retira criança da posse de quem 

tem a guarda legítima, pratica o crime previsto no artigo 249 do 

Código Penal ou o crime previsto no artigo 237 do Estatuto..  

Essa retirada só é correta, quando adotada por um juiz no âmbito 

do devido processo legal (processos abertos segundo os artigos 

155 e 165 do Estatuto) com direito a ampla defesa dos interessa-

dos, e nunca por mera vontade pessoal de quem a adota. Os pais 

têm o direito de viver junto aos filhos. Por decisão oficial, vi, 

tempos atrás, adolescente de quinze anos separada do filho por-

que o abrigo para criança de zero a três anos era um e o de quin-

ze era outro (violando agressivamente o artigo 92 do Estatuto). 

Atenção portanto para o fato de que o Conselho não presta ser-

viços de assistência social, nem de psicologia, nem de pedagogi-

a, nem de segurança pública, nem de pai, mãe, guardião, tutor de 

pessoas, etc. etc. O Conselho atende pessoas que foram ameaça-

das ou violadas (foram maltratadas) em seus direitos de acesso a 

orientação e apoio por profissional especializado. Estuda o pro-

blema ou requisita estudo profissional se for o caso e orienta as 

pessoas para que se aplique o programa (quer dizer: uma ação 

programada de bom trato) que já deveria tê-las orientado e a-

poiado a resolver seu caso (antes da denúncia ao próprio conse-

lho). Inclusive, se for o caso, na justiça ou na polícia.  

Há municípios em que a polícia é que anda requisitando serviços 

(errados) do Conselho Tutelar, quando o Estatuto (136, III, a.) 

diz que é o Conselho que requisita serviços (corretos) à polícia. 

Há também conselhos que requisitam serviços errados à polícia. 

Olha aí a entropia introduzida no sistema por ignorância, insen-

sibilidade ou má fé.  

O Conselheiro portanto deve ser pessoa extraordinariamente 

bem preparada, conhecedora da complexa sociedade em que 

vive e capaz de tomar decisões que antes eram tomadas por... 
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juizes de menores. Hoje temos juizes, não de menores, mas da 

infância e da juventude. Notar que hoje o verdadeiro juiz de me-

nores é o juiz de família, onde as crianças são consideradas – 

pelo Código Civil – incapazes. Vou repetir de outra maneira 

para ficar bem claro: Hoje é o juiz de família que, nos termos da 

lei civil, deve ver crianças e adolescentes como incapazes, como 

menores (naqueles aspectos em que a lei civil não reconhece 

autonomia aos filhos, em situações patrimoniais, de herança, de 

contratos, de propriedade). 

O Juiz da Infância e da Juventude vê crianças e adolescentes não 

como menores, não como incapazes, mas como capazes (de di-

reitos e deveres humanos, sociais, próprios do desenvolvimento 

da pessoa humana), vê crianças e adolescentes em suas capaci-

dades, no âmbito dos direitos públicos. Não aplica especifica-

mente o Direito Privado, constante do Código Civil, da lei civil 

(própria do juiz de família, onde algumas pessoas são incapa-

zes). Aplica princípios de Direito Público, expressos no Estatuto 

que reconhece a todo ser humano – idoso, adulto, criança ou 

adolescente – a capacidade de exercer por si mesmo os direitos e 

deveres sociais, direitos e deveres humanos, segundo seu grau 

de maturidade.  

Veja, leitor o que diz a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, Convenção essa incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro pelo Congresso Nacional: 

Artigo 12: 

Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacita-

da a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas 

opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a 

criança, levando-se devidamente em consideração essas opini-

ões, em  função da idade e da maturidade da criança .  

Isso quer dizer o seguinte: a Criança agora é percebida NAS 

CAPACIDADES que tem, segundo seu grau de maturidade. 

Não, segundo a imaturidade em que se baseia o Código Civil. O 
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juiz de família vê crianças pelo ângulo da imaturidade (Código 

Civil). O Conselho Tutelar e o juiz da infância e da juventude as 

vê pelo ângulo da capacidade de cada uma, segundo seu grau 

pessoal de maturidade. Para o juiz de família, toda criança é 

incapaz até a idade limite da maioridade civil (porque o juiz de 

família trata de filiação, envolvendo patrimônio, herança, con-

tratos, propriedade).  

Para o Conselho e o juiz da infância e da juventude, cada criança 

deve ser medida, caso a caso, segundo a capacidade que tenha a 

cada passo de seu amadurecimento. Isso está no artigo 12 da 

Convenção acima citada, que é a mãe genética do Estatuto da 

Criança e do Adolescente no Brasil. O Estatuto chama a isso, no 

seu artigo sexto, de “condição peculiar da pessoa em desenvol-

vimento”. A cada passo de seu desenvolvimento, uma condição 

peculiar da capacidade pessoal do ser humano. A criança de 

onze anos tem capacidades diferentes da de oito que por sua vez 

tem capacidades diferentes da de seis ou de quatro. O artigo 12 

da Convenção, cuja regra é incorporada pelo Estatuto, manda 

dosar caso a caso, segundo o grau de maturidade, quer dizer, 

segundo a “peculiar condição de desenvolvimento” de cada um. 

Art . 6º - Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 

sociais e a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar 

da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento .  

Estamos tratando pois de outra jurisdição, inovadora e típica de 

um novo século e milênio. Com esse Conselho, o Brasil desjudi-

cializou o mecanismo de solução de conflitos  de direitos sociais 

e direitos humanos (não cíveis), em que são vítimas as crianças 

e os adolescentes. 

Deve-se portanto levar em conta que muitos juizados tendem a 

repetir usos e costumes do passado quando outra era a lei, o ar-

bítrio era legítimo (embora execrável) e exercido pelos magis-

trados. Agora, o juiz deve aprender a declinar de sua competên-

cia quando lhes são levados casos que são do Conselho Tutelar, 
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da mesma forma que o Conselho Tutelar declina de sua compe-

tência enviando para o juiz ou o promotor, segundo prevê o Es-

tatuto em seu texto, os casos que devem ser resolvidos em sede 

jurisdicional judicial. Se não se passa assim, se está instalando a 

entropia no sistema da cidadania. 

Eu já ouvi juizes e promotores insistindo em que o juiz trata de 

questões jurídicas enquanto que o Conselho Tutelar trata de 

questões assistenciais. Errado. Muito errado. Isso era válido no 

tempo do velho e abolido Código de Menores, quando jurídica-

mente, quem dizia qual era o melhor interesse de crianças e ado-

lescentes (naquela época tratados como incapazes, como meno-

res) era o juiz. O resto dos órgãos, das autoridades, dos serviços, 

fazia coisas de natureza assistencial. Era o tempo de assistencia-

lismo desenfreado.  

Os juizes até se ofendiam quando qualquer desses outros órgãos, 

autoridades administrativas ou pessoas usava argumentos jurídi-

cos. Quem argumentava com o Direito era o juiz. Com o Estatu-

to a coisa mudou: Quem diz o Direito é a lei, objetivamente, e 

todos nos fundamos na lei para argumentar defendendo as posi-

ções que julgamos justas. No império da cidadania, sem discri-

minação, todos os cidadãos argumentam juridicamente (alguns 

evidentemente como especialistas). 

Nesse império, desjudicializamos parte das questões: quando 

crianças e adolescentes são vítimas (por exemplo vítimas da 

falta de orientação e apoio), a autoridade que resolve, adotando 

decisões jurídicas administrativas é o Conselho Tutelar (há jui-

zes que ainda insistem em atender tais casos, apesar de nos arti-

gos 148 e 149 do Estatuto, não lhes constar essa competência... 

Há até juizes, como no Rio de Janeiro, ou grupos de juizes como 

em São Paulo que criam normas de caráter geral em Portarias, 

como se fossem legisladores, violando, entre outros, o artigo 

149). 
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Art. 149 - § 2º - As medidas adotadas na conformidade deste 

artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as de-

terminações de caráter geral  

O juiz só atende primariamente (em primeiro lugar, desde logo):  

1. quando adolescentes são vitimadores nos termos da 

lei criminal e,  

2. quando crianças e adolescentes são vítimas, somente 

nas hipóteses previstas no artigo 148 do Estatuto. 

Nestas hipóteses do artigo 148, o juiz – ao lado de 

outras típicas funções judiciais em matéria de direitos 

difusos - só trata de mudanças na condição do pátrio 

poder, da guarda ou da tutela. Através das petições 

previstas nos artigos 155, 165, 182, 191, 194 e 212.   

Só. O resto está desjudicializado e é da competência da via soci-

al (programas e Conselho de Direitos) e administrativa (Conse-

lho de Direitos para direitos difusos; Conselho Tutelar para di-

reitos individuais). 

12. QUAIS AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

Depois de comissionados pela comunidade (escolhidos nos ter-

mos da lei municipal que os cria) e (atenção, muita atenção) 

depois de nomeados pelo Prefeito e empossados em seus Cargos 

em Comissão de Conselheiro com mandato de três anos (pois 

sem cargo público, não há como o agente comissionado pela 

população exercer formalmente autoridade pública que interfere 

na liberdade e nos direitos e deveres das pessoas, e responder 

por isso), devem os conselheiros: 

a. Atender crianças e adolescentes quando ameaçados 

e violados em seus direitos e aplicar, quando necessário, 

medidas de proteção. 

b. Atender e aconselhar os pais ou responsável, nos ca-

sos em que crianças e adolescentes são ameaçados ou 
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violados em seus direitos e aplicar, quando necessário, 

aos pais medidas pertinentes previstas no Estatuto; 

c. Promover a execução de suas decisões, podendo re-

quisitar serviços públicos e entrar na justiça quando al-

guém, injustificadamente, descumprir suas decisões; 

d. Levar ao conhecimento do Ministério Público fatos 

que o Estatuto tenha como infração administrativa ou 

penal; 

e. Encaminhar à justiça os casos que a ela são pertinen-

tes; 

f. Tomar providências para que sejam cumpridas as 

medidas de proteção (excluidas as socio-educativas) a-

plicadas pela justiça a adolescentes julgados segundo o 

devido processo legal, com direito a defesa e ao final 

sentenciados como infratores; 

g. Expedir notificações em casos de sua competência; 

h.    Requisitar certidões de nascimento e de óbito de 

crianças e adolescentes, quando necessário; 

i. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da 

proposta orçamentária para planos e programas de aten-

dimento dos direitos da criança e do adolescente; 

j. Entrar na justiça, em nome das pessoas e das famí-

lias, para que estas se defendam  de programas de rádio 

e televisão que contrariem princípios constitucionais, 

bem como de propaganda de produtos, práticas e servi-

ços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente; 

k. Levar ao Ministério Público casos que demandam 

ações judiciais de perda ou suspensão do pátrio poder; 
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l. Nos casos que atendem, se necessário, a seu critério, 

fiscalizar as entidades governamentais e não-

governamentais que executem programas de proteção e 

sócio-educativos. 

13.  O QUE É ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

PARA APLICAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO  

É ouvir queixas e reclamações (sendo portanto chamado para 

resolver algum tipo de conflito) sobre situações de crianças (pes-

soa até doze anos incompletos) e de adolescentes (pessoa de 

doze a 18 anos) cujos direitos, reconhecidos no Estatuto, forem 

ameaçados ou violados, inclusive e principalmente depois de se 

tentar que a família seja orientada e apoiada com programas de 

proteção a ameaças e violações de direitos. O direito de receber 

proteção (receber orientação e apoio por profissional ou serviço 

especializado) é um direito constitucional do cidadão em ES-

TADO DE NECESSIDADE, ou seja, do cidadão que dessa ori-

entação e desse apoio necessite. Um direito é ameaçado quando 

uma pessoa está na iminência de ser privada de bens (materiais 

ou imateriais) ou interesses protegidos por lei. Está violado 

quando essa privação se concretiza.  

No caso da criança e do adolescente, com fundamento na Cons-

tituição (artigo 203), o Estatuto (artigo 98) prevê que essa amea-

ça ou privação de um atendimento especializado (sem negligên-

cia, sem imprudência, sem imperícia) geram um direito especial 

de proteção: 

 

 

a. por ação ou omissão de alguém da sociedade ou do       

      Estado;  

b. por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;                         

c. em razão da conduta da própria criança ou adolescen-

te (atenção: aqui não se trata da conduta que ameaça 
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ou prejudica terceiros, mas da conduta que ameaça 

ou viola direitos da própria pessoa que age. Ou seja, 

criança e adolescente TÊM O DEVER de não amea-

çar ou violar direitos quer de terceiros (Código Pe-

nal), quer de si mesmos (este artigo). 

14.  COMO SE DÁ A AMEAÇA OU VIOLAÇÃO   

       POR AÇÃO OU OMISSÃO DA SOCIEDADE  

       OU DO ESTADO 

A sociedade é a coletividade difusa das pessoas que residem no 

território. O Estado é a sociedade política, administrativa e juri-

dicamente organizada. O Brasil tem cerca de 5.500 municípios 

que se reúnem em 26 Estados, os quais, em conjunto, se reunem 

na União. Vou repetir para maior clareza: A  mesma palavra 

“Estado” é usada para designar duas ou três coisas distintas. 

Uma é a sociedade organizada que se governa a si mesma. Outra 

é qualquer das unidades territoriais que reúnem municípios (Es-

tados de Pernambuco, de Santa Catarina, do Espírito Santo...). 

Outras acepções da palavra estado designam situações reais: 

estado sólido, estado de tranqüilidade, estado de justiça social, 

estado de bom trato, etc. 

Quando o Estatuto aí se refere ao Estado trata do conjunto for-

mado pela União (representada pelo Governo Federal)  pelos 

Estados membros e pelos Municípios. O Conselho Tutelar é 

portanto órgão do Estado em nível municipal. Agentes de um 

dos três (União, Estado, Município) em conjunto ou de um deles 

em particular podem, agindo (por ação) ou deixando de agir 

quando o deveriam (por omissão) ameaçar ou violar bens ou 

interesses de crianças e adolescentes. Sendo o Estado e a Socie-

dade, duas abstrações, nós identificamos a ação do Estado ou da 

Sociedade, através da ação de seus agentes, ou seja, seus servi-

dores, suas autoridades ou pessoas que agem em nome ou no 

âmbito do Estado ou de alguma organização privada da socieda-

de (empresas, associações, fundações...). 
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Há uma impropriedade tremenda quando nós dizemos por e-

xemplo: a culpa é da sociedade, ou é do Estado. Nesse nível de 

abstração, impossível será corrigir o sistema em que as pessoas 

vivem. Ou transformar esse sistema de vida (que deixa de aten-

der necessidades básicas) em outro (que atende as pessoas em  

“estado de necessidade”). Cartesianamente (dividindo o proble-

ma em tantas partes quantas existam, sem holisticamente perder 

a visão de conjunto) devo sempre procurar o agente da ameaça, 

o agente da violação.  

Basicamente, o Estado ameaça ou viola direitos quando agentes 

do Estado (legisladores, executivos, juizes ou seus auxiliares) se 

omitem na ação, abusam ou deixam de cumprir a prioridade a 

crianças e adolescentes em suas políticas sociais básicas: educa-

ção, saúde, esporte, cultura, lazer, trabalho, assistência social, 

segurança pública, habitação, saneamento, garantia de direitos e 

de deveres e assim por diante (ver artigo 4º do Estatuto). 

Há entretanto uma política pública brasileira constitucionalmen-

te importante para atender direitos da população infanto-juvenil. 

Trata-se da definida no artigo 203 da Constituição Federal: 

        Art. 203 - A Assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição, e tem 

por objetivos: 

I -   a proteção à família, à maternidade, à infância, à adoles-

cência e à velhice; 

II -   o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III -  a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV -  a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitá-

ria; 

V -   a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 

não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-

la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
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No século passado entendia-se assistência social como uma 

forma de institucionalizar pessoas, rotulando-as e excluindo-as 

da dignidade cidadã. Hoje, esse tratamento institucionalizador,  

rotulador e excludente é reconhecido como uma forma de mal-

tratar (uma forma de mau trato). Tal política pública de assis-

tência social, nos termos do artigo 204 da Constituição Federal, 

deverá agora ter programas, com prioridade para crianças e ado-

lescentes, coordenados e executados pelos Municípios. São ve-

dadas  essa coordenação e execução pelo Estado em nível fede-

ral.  

Ou seja, programas desse tipo e ordens (por decretos, portarias, 

etc.) vindas de cima, quando criados ou coordenados pela Uni-

ão, são inconstitucionais (geralmente eles se constituem em a-

ções paralelas à ação dos Municípios, desperdiçam recursos ou 

geram corrupção e se constituem em interferência indevidas da 

União na autonomia municipal, como anda fazendo a burocra-

cia federal ultimamente. Escrevo este texto em 2001). 

Assegurado o princípio básico da municipalização (arts. 88 e 90 

do Estatuto), ou seja, assegurada a prioridade na formulação, na 

execução, no controle dessa política ao Município, os Estados 

membros devem colaborar para a existência dos programas. Ob-

servar que a garantia a que refere o inciso “V” acima depende de 

lei para sua efetivação. Essa lei é a Lei Orgânica da Assistência 

Social, de dezembro de 1993, cuja aplicação por agentes mal 

habituados, anda distribuindo a torto e a direito as mãos do gato 

que ameaçam e violam direitos..  

É essencial para o atendimento dos direitos (quer dizer, das ne-

cessidades básicas) da criança e do adolescente, que o Municí-

pio tenha os programas (que são simples, mas eficazes, ações 

programadas, que efetivem a proteção, o amparo, a promoção e 

a habilitação citados no artigo 203 da Constituição Federal).  

Quando as comunidades se organizam e criam suas ONGs (in-

cluindo no estatuto da ONG a cláusula de que a ONG se destina 

a defender direitos), a comunidade passa a ter um tremendo po-
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der de pressão democrática para ajustar a conduta do município 

às exigências da cidadania.  

Mas a não-oferta ou oferta irregular dos serviços indispensáveis, 

que como se viu, não pode ser tolerada, também faculta ao cida-

dão comum e obriga todo servidor público que dela conheça 

(inclusive os juizes – ver artigos 220 e 221 do Estatuto -, que 

não mais podem provocar sua própria jurisdição, ou agir como 

legisladores), a levar o fato ao Promotor da Infância e da Juven-

tude. E cabe a este adotar medidas administrativas previstas no 

artigo 211 do Estatuto (ajustar a conduta da prefeitura à forma 

correta de agir) e, se for o caso, medidas judiciais previstas nos 

artigos seguintes, para combater toda forma de omissão e de 

abuso nesse terreno. Outros organismos são legitimados por lei 

para essa atribuição. Por isso, se o promotor de justiça falha, 

outras opções estão sempre abertas, segundo o artigo 210. 

15. COMO SE DÁ A AMEAÇA OU VIOLAÇÃO                       

POR FALTA, OMISSÃO OU ABUSO DOS PAIS  OU 

RESPONSÁVEL 

Na sociedade brasileira, os pais (art. 229 da Constituição Fede-

ral) têm o dever de assistir, criar e educar os filhos crianças e 

adolescentes e os filhos adultos têm o dever de ajudar e amparar 

os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

Como entender isso? Nós vivemos no mundo dos fatos, ou seja, 

no mundo dos acontecimentos. Como são os acontecimentos 

nesse mundo dos fatos entre pais e filhos?  Às vezes acontece 

que os pais assistem, criam e educam os filhos, às vezes ocorre 

que não. Quando assistem, criam e educam o fazem sempre se-

gundo suas próprias convicções, do que resulta que pais diferen-

tes educam de maneira diferente seus filhos. Há pais que acredi-

tam mais (ou agem com base) na liberdade e os que acreditam 

mais (ou agem com base) na autoridade. Como os pais, também 

os filhos são mais disciplinados ou mais liberados.   

A experiência tem demonstrado que, se queremos uma socieda-

de justa, ninguém pode se omitir em relação à liberdade nem em 
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relação à autoridade. A mesma experiência nos tem ensinado 

que ninguém também pode abusar quer da autoridade, quer da 

liberdade, se o que se quer é uma convivência de bom trato, de 

bem estar, de bem comum. As pessoas vivem, portanto, de for-

ma permanente e inarredável, em busca ou à mercê do equilíbrio 

entre o exercício da liberdade e o exercício da autoridade. Em  

tudo, nas famílias, na escola, nas ruas, nas empresas, no funcio-

namento do Estado. O Estatuto é um conjunto de regras dessa 

busca pelo equilíbrio. Quem não entende isso, o interpreta de 

forma incorreta. O Estatuto é lei de limites entre autoridades e 

liberdades. 

Existe um dever quando as pessoas não podem deixar que um 

acontecimento previsto numa norma de conduta de bom trato  

deixe de ocorrer na realidade (pais não podem deixar de assistir, 

criar e educar seus filhos, por exemplo e têm o direito de rece-

ber, para isso, orientação e apoio da sociedade organizada). Essa 

norma de conduta de bom trato pode estar nos usos e costumes, 

pode estar num sistema filosófico, ético ou religioso. E pode 

estar numa lei formalmente editada pelo Estado.  

Se a lei é bem feita,  a experiência diz que ela sempre prevê que 

as pessoas sejam orientadas, quando tais normas não se encon-

tram dentro das pessoas, dentro das convicções das pessoas, 

dentro dos hábitos, usos e costumes de cada um. Ou seja, a nor-

ma que vem de fora (a lei do Estado) deve encontrar correspon-

dência com a norma que vem de dentro (das pessoas) para que 

haja justiça social, para que haja bom trato entre as pessoas,  

para que se respeitem direitos e deveres humanos, para que se 

atendam necessidades básicas humanas e não se aceitem pessoas 

vivendo em estado de necessidade. A experiência também diz 

que onde não há a norma de bom trato que vem de dentro, não 

há respeito por direitos e deveres.  

Este texto (a criança e a mão do gato) é um esforço para que 

(não confundindo Estado com burocracia ou com governo pes-

soal, pois democracia é o governo das leis) as pessoas que ope-
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ram ou querem operar no âmbito do Estado reflitam nesse as-

pecto: A norma de conduta das pessoas, ou vem de dentro, ou 

não apresenta condições de gerar um sistema de garantia de di-

reitos e de deveres, que é o sistema do bom trato, do bem co-

mum, do não estado de necessidade. A norma que vem de fora, 

que vem de leis desconhecidas pelas pessoas, não muda, não 

altera, não transforma a realidade social se não tem correspon-

dência com a norma que se constrói por  dentro das pessoas.  

Por isso o Estatuto prevê, como primeiro programa das comuni-

dades, das ONGs, do Município, em seu artigo 90, aquele que se 

executa em regime de orientação e apoio para que as pessoas 

sejam informadas sobre limites dos direitos e dos deveres de 

cada um (pais, filhos, vizinhos, professores, policiais, servidores 

de empresas privadas, servidores municipais). E para que as 

pessoas sejam informadas sobre como obter apoio para o aten-

dimento de suas necessidades fundamentais. Orientação e apoio 

para o exercício da cidadania. 

Se assim é, podemos concluir que, quando a lei é bem feita, 

sempre que algum acontecimento obrigatório para que exista o 

bom trato, o bem comum (ou seja, sempre que algum dever das 

pessoas) deixa de ocorrer, o responsável por essa ausência pode 

ser obrigado pelo Estado (ou seja, através de um mecanismo ou 

de um órgão da União, do Estado ou do Município) a suprir sua 

falta. Sendo bem feita, a lei prevê também que qualquer cidadão 

(o cidadão é o motor do Estado) tem o poder de compelir o Es-

tado a cumprir com suas obrigações. E aquele que foi prejudica-

do deve receber a proteção do Estado, num sistema eficaz de 

garantias. Esse é o princípio do garantismo; essa é a sociedade 

que quer ser justa, ou seja, a sociedade onde há muitos grupos 

de pessoas e de comunidades que querem a sociedade justa.  

Orientar e apoiar a família, a vizinhança, a escola é fundamental 

para que os pais, os filhos, os professores, os alunos, os vizinhos 

saibam como agir para que necessidades básicas sejam atendidas 

e todos saibam onde buscar orientação e apoio. O município faz 
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isso organizando um conjunto de regras – programa de orienta-

ção e apoio sócio-familiar, previsto no artigo 90, I do Estatuto – 

pelas quais as pessoas acessem os profissionais que prestem os 

serviços necessários por assistente social, por psicólogo, por 

pedagogo, por médico, por enfermeiro, por farmacêutico, por 

advogado, etc. Sem burocracia. Sem mau trato. Sem a mão do 

gato...  As comunidades organizadas também fazem isso cui-

dando para que as pessoas que fazem parte delas saibam onde 

buscar a orientação profissional que necessitam e o apoio públi-

co que as ajude no bom trato, no bem estar, no bem comum, na 

cidadania. 

O Conselho Tutelar foi criado nos anos noventa do século XX 

para atuar como agente da realização dessa sociedade que se 

quer justa. Na prática, nem sempre as pessoas, os grupos, as 

comunidades, as entidades privadas ou públicas, as autoridades, 

agem para que a sociedade seja realmente justa. Este guia quer 

levar as pessoas a refletir sobre como alcançar ou não essas coi-

sas. Repito: Acesso à orientação e ao apoio necessário para as 

garantias cidadãs se faz com o atendimento direto por profissio-

nal ou voluntário competente. O acesso ao conselho tutelar é 

garantido quando o cidadão É MALTRATADO (quando há mau 

trato) por ausência do serviço devido, por mau atendimento ou 

por negativa do atendimento devido. Vamos repetir aqui o artigo 

13 do Estatuto que trata desse aspecto do problema: 

Art . 13 - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comuni-

cados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuí-

zo de outras providências legais.  

Quando os pais deixam de assistir, criar e educar os filhos (por-

que querem agir assim, ou porque não sabem como agir corre-

tamente), seja por agirem com abuso, ou por deixarem de agir 

quando deviam, eles ameaçam ou violam direitos e também fa-

lham na construção do sentimento dos deveres dos filhos. Os 
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pais têm o direito a acesso a um profissional que os oriente e 

apoie para corrigir o desvio do abuso ou o desvio da omissão. 

Nesse caso, alguém pode dar a notícia dessa ação ou omissão a 

um profissional que execute um programa (a uma ação progra-

mada) de orientação e apoio às famílias, na comunidade em que 

se vive. Esse agente pode ser um profissional remunerado se-

gundo critérios definidos no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, ou um profissional voluntário que se 

disponha a colaborar com a política do bom trato, do bem estar, 

do bem comum.  

Esse programa (essa ação programada) é obrigatório (é obriga-

tória). Já vem sendo criado (criada) em muitos municípios, mas 

em muitos lugares, com as pessoas pensando que se trata de uma 

coisa muito complicada (quando é apenas uma ação programa-

da, muitas vezes de uma só pessoa capacitada, não uma burocra-

cia), não estão conseguindo concretizá-lo (concretizá-la).  

Se, apesar da existência do programa e da presença do agente 

que o executa (apesar da ação programada), direitos continuam a 

ser ameaçados ou violados, necessidades básicas continuam a 

ser desatendidas, alguém pode dar a notícia ao Conselho Tutelar, 

órgão público municipal encarregado de tomar providências 

para que se reponham as coisas no devido lugar. Ou seja, encar-

regado de provocar aqueles acontecimentos que consistem em 

fazer com que comunidades e famílias trabalhem concretamente 

para que os filhos sejam devidamente assistidos, criados e edu-

cados. 

Quero chamar a atenção para um ponto: Nem as regras do pro-

grama, nem o agente que o executa (assistente social, psicólogo, 

pedagogo, advogado, médico...) nem o conselho tutelar e muito 

menos, claro, os conselheiros individualmente, podem ameaçar 

e violar direitos dos pais no exercício do pátrio poder. Ou seja, 

ninguém pode fazer o uso arbitrário das próprias razões, o que é 

crime (artigo 345 do Código Penal).  
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Se pais, mães ou responsável resistirem a manter o uso do pátrio 

poder nos limites corretos (sem abuso ou omissão), podem e 

devem ser avisados por assistente social, psicólogo, advogado 

que abusos e omissões no exercício do pátrio poder podem levá-

los a um processo judicial (artigos 249 e 155 do Estatuto). Além 

do aviso, qualquer medida mais enérgica (por exemplo, multa, 

suspensão ou perda do pátrio poder), só pode ser tomada nos 

limites do devido processo legal (artigos 155 e 194 do Estatuto), 

com amplo direito de defesa daquele que é acusado de se desviar 

da norma de conduta correta. 

16. O QUE É ASSISTIR, CRIAR E EDUCAR? 

Assistir é promover o atendimento das necessidades básicas da 

criança e do adolescente. Numa sociedade decente (municipali-

zado o atendimento: num município decente), não se pode acei-

tar como natural que crianças vivam em estado de necessidade. 

Necessidades básicas são aquelas condições indispensáveis para 

que a dignidade humana seja garantida. Como se vive com dig-

nidade? Dispondo de abrigo, higiene, alimentação, vestuário, 

convivência sadia, estímulos positivos para a adequada integra-

ção social, etc. O município (OGs + ONGs, quer dizer, organi-

zações governamentais e organizações governamentais) tem 

obrigação de manter programa de orientação e apoio sócio-

familiar.  

Esse programa é o roteiro (é a ação programada)  através do 

qual as famílias tenham acesso a assistente social, psicólogo, 

médico, enfermeiro, farmacêutico, advogado, etc. que as ajudem 

a se orientarem. Deixam assim de ficar à mercê dos fatores da 

anticidadania (o século vinte nos mostrou intensamente, nas 

práticas do dia a dia, que os fatores da sub, da não, da anticida-

dania são os burocratas empedernidos, os exploradores de crian-

ças, os receptadores de objetos roubados, os bandos, as quadri-

lhas, o tráfico, o terror).  

Criar é reunir condições em torno da criança ou do adolescente 

para que seu processo de desenvolvimento pessoal se faça no 
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caminho de sua plenitude como ser humano. As famílias tem o 

direito de receber apoio para saber como e onde podem ter apoio 

em cursos, renda mínima, bolsa escola, tratamentos, para garan-

tirem o atendimento de necessidades básicas de seus membros, 

em proteção integral (proteção integral quer dizer: proteção à 

cidadania de idosos, adultos, adolescentes e crianças, com prio-

ridade para estes dois últimos, como afirma o artigo 227 da 

Constituição brasileira).. 

Educar é orientar a criança e o adolescente para a aquisição de 

hábitos, usos e costumes tais que suas atitudes possam se inte-

grar à cultura da sociedade em que vive, refletindo valores de 

um mundo compartilhado de aspirações e conhecimentos indivi-

duais e coletivos. A educação informal feita em família e em 

comunidade e a educação formal feita na escola dependem de 

orientação por assistente social, por psicólogo, por médico, en-

fermeiro, pedagogo, farmacêutico, advogado, para que, esgota-

dos os recursos da família e da escola, apoios profissionais pos-

sibilitem (no entorno da escola e da família) afastar crianças, 

seus pais e a escola da sub, da não, da anticidadania.  

Isso se faz por programa de orientação e apoio sócio-familiar 

(artigo 90, I do Estatuto) cuja ausência ou inatendimento carac-

teriza MAU TRATO, ensejando acesso ao Conselho Tutelar 

pela pessoa em ESTADO DE NECESSIDADE. Mas atenção: 

somente se vai ao Conselho Tutelar quando é negado, impedido, 

inexistente o acesso ao profissional que apoia, que orienta, em 

sua especialidade. Depender rotineiramente do Conselho para 

esse acesso é MAU TRATO BUROCRÁTICO que um sistema 

de bom trato, de bem comum, de cidadania não pode tolerar.  

Cabe ao Conselho Tutelar verificar se a condição de vida de seu 

atendido caminha no tríplice sentido (ser assistido, criado e edu-

cado), não se esquecendo nunca que a Constituição Federal dá 

aos pais o poder - o pátrio poder - de se determinarem quanto à 

forma de assistência, criação e educação dos filhos, evitando 

abusos e omissões como já se mencionou há pouco, mas com 
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orientação e apoio de profissionais habilitados ou voluntários 

devidamente treinados (isso significa que pais conservadores 

acreditam mais na autoridade que os pais liberais, os quais a-

creditam mais na liberdade. Nem o conservador pode abusar da 

autoridade, nem o liberal pode abusar da liberdade, produzindo 

danos).  

Daí se vê que o Conselho sempre interfere em questões que en-

volvem conflito. Que envolve algum grau de conflito. Devem 

portanto os conselheiros, em colegiado, requisitar sempre que os 

técnicos especializados em técnicas de solução de conflitos in-

terpessoais (assistente social, psicólogo, terapeuta, advogado 

especializado na norma que vem de dentro) orientem a forma de 

abordagem do problema. Com o novo Direito Público da Crian-

ça e do Adolescente (em contraste com o Direito Privado do 

Código Civil) nós estamos introduzindo as ações SOCIAIS, a-

través de técnicas de solução de conflitos interpessoais, que as-

seguram o atendimento de necessidades básicas, que garantem o 

exercício de direitos e de deveres (sem judicializar a solução do 

conflito).  

Todo cidadão deve conhecer um axioma do mundo do Direito 

(do mundo dos direitos e dos deveres):  

A todo direito corresponde uma ação (ação social, ação 

administrativa ou ação judicial) que assegura esse direi-

to. 

Atenção, portanto: NÃO SÃO OS CONSELHEIROS que fazem 

a verificação (da tríplice condição: assistir, criar, educar) men-

cionada acima no sentido técnico do termo. Se houver necessi-

dade de verificação técnica, o Conselho (colegiado de cinco 

conselheiros) REQUISITA o estudo, como lhe faculta o artigo 

136, III, a, do Estatuto, sem infernizar a vida das pessoas com 

exigências burocráticas descabidas. As exigências burocráticas 

descabidas caracterizam mau trato. E mau trato o Conselho não 

pode praticar (nem induzir, nem estimular, nem permitir e nem, 

evidentemente, “requisitar”) 
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17. O QUE É “RESPONSÁVEL” 

Assistir, criar e educar é dever dos pais ou do responsável. Aqui, 

responsável é aquela pessoa maior de idade na vida civil que 

responde por pessoas menores de idade na vida civil (porque a 

pessoa pode ser maior ou menor de idade também no âmbito 

trabalhista, no âmbito político, no âmbito administrativo, no 

âmbito criminal do adulto, no âmbito criminal do adolescente, 

etc. Essas maioridades no Brasil são convencionadas em idades 

diferentes umas das outras). Os pais são responsáveis civis natu-

rais pelos filhos. Pai e mãe, casados ou não, têm, juntos ou sepa-

rados, o dever de assistência, criação e educação. As palavras 

assistir, criar, educar estão escritas na Constituição (art. 229). 

Pai e mãe que, podendo (ou seja, tendo condições para isso), não 

cumprem com essa assistência, cometem crimes previstos no 

Código Penal. Deixando de assistir, o crime é de abandono ma-

terial (artigo 244 do Código Penal); deixando de educar, crime 

de abandono intelectual (artigo 246). Entregar filho com menos 

de dezoito anos a pessoa, com a qual saiba ou devia saber fica 

moral ou materialmente em perigo (artigo 245 do mesmo Códi-

go) também é crime. Veja, leitor, o que diz o artigo 249 do Esta-

tuto: 

Art .  249 - Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres 

inerentes ao pátrío poder ou decorrente de tutela ou guarda, bem 

assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tute-

lar: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 

dobro em caso de reincidência . 

O Estatuto prevê, no artigo 194, a maneira de se abrir o processo 

para eventual aplicação dessa pena, com amplo direito de defesa 

garantido ao acusado. 

Pois bem, os pais são responsáveis civís (Direito de Família) por 

seus filhos crianças e adolescentes. Mas há situações em que 

essa responsabilidade passa para outras pessoas que não o pai e 
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a mãe. Isso se dá quando, por impossibilidade permanente ou 

eventual dos pais a exercerem, essa responsabilidade é entregue, 

depois de um correto processo judicial, a outra pessoa, seja a um 

parente ou um estranho, conforme a conveniência de cada caso. 

No Estatuto, chama-se a isso “colocação numa família substitu-

ta” ou “colocação familiar” e ela pode ser feita através de três 

modalidades:  

Tutela, quando um membro da família extensa (avós, ti-

os, outros parentes) ou não (padrinho, madrinha, tercei-

ros) orientados por assistente social psicólogo e advoga-

do (e quem mais seja necessário) fazem petição judicial 

nos termos do artigo 165 do Estatuto para que o juiz sus-

penda temporariamente ou decrete definitivamente a 

perda do pátrio poder dos pais e nomeie o peticionário 

como tutor.  

Guarda, quando, mantendo o pátrio poder dos pais, se 

institui um “guardião” que, por algum tempo, fica encar-

regado de assistir, criar e educar o filho de outra pessoa;  

Adoção, quando (também sempre através do devido pro-

cesso legal (artigo 165 – especificamente seu inciso III, 

dizendo quem se quer adotar – ao artigo 170) com ampla 

defesa dos interesses das pessoas envolvidas na peleja) 

se nomeiam novos pais definitivos, de forma irrevogável, 

para a criança ou o adolescente (artigos 28 e seguintes do 

Estatuto). 

Não sendo possível conseguir-se um responsável no âmbito da 

colocação familiar (por exemplo, o avô, a avó, tios, irmãos, cu-

nhados, padrinhos, vizinhos, conhecidos ou desconhecidos) a-

través de um programa organizado diretamente  pela Prefeitura 

Municipal ou por Organizações Não-Governamentais (artigo 90, 

III do Estatuto), o Estatuto prevê (artigos 92 e 93) que a criança 

ou o adolescente, passará a viver com um grupo de crianças, 

numa casa comum, numa rua comum, sob a responsabilidade 
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civil de um guardião (verificar que não se trata de um internato, 

e a residência desse guardião com seus pupilos não pode guardar 

as características de um campo de concentração, como foi hábi-

to, uso e costume ao longo de todo o século XX.)  

Esse regime jurídico denominado abrigo tem regras muito rigo-

rosas que quase ninguém está cumprindo no Brasil atual. Notar 

que a lei brasileira atual não prevê que o Estado tutele a pessoa 

de crianças e adolescentes, metendo-as numa burocracia do Es-

tado quando não possam ter um tutor ou um guardião numa fa-

mília.  

Pela Constituição e pelo Estatuto, o Estado tutela direitos e não 

pessoas e o primeiro direito é conviver numa família e na comu-

nidade, tendo um responsável civil pessoal, e não numa buro-

cracia, onde a criança acaba subordinada a um chefe que tem 

outro chefe, que tem outro chefe, que tem equipe técnica, viven-

do em pavilhão ou pavilhões que não passam de campos de con-

centração, adotando técnicas de agrupar pessoas do tempo da 

segunda guerra mundial (às vezes até fisicamente muito limpi-

nhos, mas campos de concentração).  

Não. Em regime de abrigo a criança passa a viver numa casa lar 

comum, numa rua comum, com pessoas comuns. Nessa condi-

ção, o dirigente da entidade de abrigo (vale dizer, o dirigente do 

programa de abrigo) é juridicamente equiparado ao guardião, ou 

seja, passa a ser o responsável civil pelo abrigado, exercendo 

(sempre provisoriamente) um dos atributos do pátrio poder, a 

guarda.. 

Para se ter idéia da responsabilidade para com crianças e adoles-

centes, é crime (artigo 247 do Código Penal) permitir que al-

guém, com menos de dezoito anos, sujeito a seu poder ou confi-

ado a sua guarda ou vigilância, freqüente casa de jogo ou convi-

va com pessoa viciosa; freqüente espetáculo ou participe de re-

presentação inadequada; resida ou trabalhe em casa de prostitui-

ção; mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração 

pública (essas expressões constam do texto do Código Penal).  
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É infração administrativa descumprir, dolosa ou culposamente, 

os deveres do pátrio poder, tutela ou guarda (também em abrigo) 

(artigo 249 do Estatuto). Atenção: O processo para apurar os 

crimes previstos nos artigos 228 a 244 do Estatuto (punidos com 

prisão) correm NA JUSTIÇA CRIMINAL. O processo para apu-

rar as infrações administrativas previstas nos artigos  245 a 258 

do Estatuto correm NA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JU-

VENTUDE, segundo as regras dos artigos 194 a 197 do Estatu-

to. 

18. COMO SE DÁ A AMEAÇA OU VIOLAÇÃO EM RAZÃO 

DA  PRÓPRIA CONDUTA DA CRIANÇA E DO ADOLES-

CENTE 

A criança e o adolescente podem se ver ameaçados ou violados 

em seus direitos em razão de sua própria conduta. É quando a-

pesar do processo de assistência, criação e educação pelos pais, 

por tutor ou por guardião em regime de  abrigo (apoiados, pais, 

tutor e guardião por profissionais em regime de orientação e 

apoio, conforme artigo 90 do Estatuto), o rapaz, o menino, a 

menina ou a moça por iniciativa própria ou por envolvimento de 

terceiros, passam a adotar hábitos, usos, costumes incompatíveis 

com a ética da solidariedade social. Ficam na iminência ou na 

prática de atos anti-sociais ou da desproteção. Notar que estou 

falando em atos anti-sociais e não em atos infracionais. Atos 

infracionais são os atos antisociais definidos como crime (artigo 

103 do Estatuto). Há atos anti-sociais (desagradáveis, que inco-

modam as pessoas) que não são crimes e que não ensejam ne-

nhum tipo de punição pública, como é o caso da punição para os 

atos definidos pelo Estatuto como infracionais.. 

A sociedade política e juridicamente organizada não pode acei-

tar que aqueles que devem estar assistidos, criados e educados 

por alguém se desviem do processo adequado de formação da 

cidadania. 

Maiores de idade sob o ponto de vista civil são as pessoas que 

podem se autodeterminar, ou seja, podem decidir livremente 
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sobre assumir compromissos, firmar contratos, alienar bens. 

Menores de idade, sob o ponto de vista civil, são os que devem 

ser preparados para essa determinação civil plena um dia mas 

que, aqui e agora, têm alguém que por eles se responsabilize 

nessas questões civís. Esse alguém é o seu responsável civil para 

essas questões de assumir compromissos, firmar contratos, alie-

nar bens, etc., não para outras, pois a vida é complexa e vivemos 

não apenas na dimensão civil, mas na dimensão dos direitos 

humanos, na dimensão política, na social, na dimensão religiosa, 

etc.. 

Então, quando crianças e adolescentes, apesar de orientados e  

apoiados em sua cidadania, se encontrem em condições tais que 

por sua conduta se colocam na situação potencial ou efetiva de 

violarem os deveres e os direitos de sua cidadania, devem rece-

ber uma ou mais medidas de proteção (artigo 98, III do Estatuto) 

a serem aplicados pelo Conselho Tutelar. Atenção: aplicadas 

pelo Conselho Tutelar, não pelo juiz, pois a competência agora é 

jurídico administrativa, não jurídico judicial.  

Por exemplo: adolescentes que bebem álcool em bares no Rio de 

Janeiro e não cometem ato infracional algum à lei criminal são, 

eles e seus pais, submetidos a constrangimentos na polícia ou 

por agentes da Justiça. Assim agindo, além de descumprir a lei, 

a Justiça perde sua imparcialidade e fica sob suspeição para jul-

gar, o mesmo ocorrendo quando, usurpando funções de progra-

mas sociais, os agentes judiciais abordam ou  recolhem crianças 

em ruas – numa violação agressiva  do Estatuto e do artigo 40 da 

Convenção da ONU. Veja, leitor, o que diz o Estatuto a esse 

respeito: 

Art .  230 - Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 

procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infra-

cional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária 

competente: Pena - detenção de seis meses a dois anos .  

PARÁGRAFO ÚNICO - Incide na mesma pena aquele que pro-

cede à apreensão sem observância das formalidades legais .  
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Art .  232 - Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 

guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: Pena - 

detenção de seis meses a dois anos .  

Art .  234 - Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de 

ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo 

tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão: Pena - deten-

ção de seis meses a dois anos .  

Nesse caso da bebida, quem comete a infração à lei criminal e 

deve ser processado é quem vende a bebida, não quem toma... 

Quem determina ou realiza o constrangimento, comete os delitos 

acima descritos nos artigos 230 e 232. Comunicada a autoridade 

que constrangeu, prendeu ou mandou prender, se ela se negar a 

ordenar a libertação, comete o delito do artigo 234.  

Se há que haver intervenção do Estado nesse tipo de caso, em 

relação ao adolescente, será do Conselho Tutelar (artigos 98, 

101 e 136), nunca do Judiciário nem da Polícia. Mas o Conselho 

Tutelar não se pode permitir agir como a mão do gato, cons-

trangendo quem não pratica ato criminal (ato infracional crimi-

nal), porque se o fizer, estará também praticando os delitos pre-

vistos nos artigos 230 e 232 do Estatuto (vou repetir para que 

fique bem claro): 

Art .  230 - Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 

procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato in-

fracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária 

competente:Pena - detenção de seis meses a dois anos .  

PARÁGRAFO ÚNICO - Incide na mesma pena aquele que pro-

cede à apreensão sem observância das formalidades legais .  

Art .  232 - Submeter criança ou adolescente sob sua autorida-

de, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:Pena - 

detenção de seis meses a dois anos .  

Como as pessoas não vêm percebendo claramente o que signifi-

ca essa violação em razão da própria conduta (mencionada no 



 68 

artigo 98 do Estatuto), vamos considerar alguns exemplos: dei-

xarem a criança e o adolescente de freqüentar escola em que são 

matriculados é um desvio inaceitável (mas não se deve esquecer 

que uma condição como essa exige que a família e a escola go-

zem da orientação e do apoio – programa de orientação e de 

apoio, artigo 90 do Estatuto – de assistente social, de psicólogo e 

se for o caso, de advogado, para que se tenha orientação e apoio 

técnico, sem negligência, sem imprudência, sem imperícia, para 

que se resolva corretamente o problema).  

As mesmas condições se aplicam (orientação direta e apoio dire-

to por profissional qualificado ou programa voluntário habilita-

do), se crianças e adolescentes perambulantes pelas ruas, fica-

rem na iminência mas ainda não participarem de bando ou qua-

drilha - porque se participarem praticam o delito do artigo 288 

do Código Penal - ou se drogarem, ou conviverem com pessoas 

que consumam droga (artigo 19 do Estatuto): 

Art .  19 - Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado 

e educado no seio da sua família e excepcionalmente, em famí-

lia substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 

em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de subs-

tâncias entorpecentes  

 

Notar que esses requisitos do artigo 19 só são possíveis se as 

famílias e as escolas tiverem acesso rápido, direto, eficiente a 

profissionais (assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, tera-

peutas, advogados) que prestem serviços de orientação e apoio 

a que se refere o artigo 90, I do Estatuto (programa em regime 

de orientação e apoio sócio-familiar). Sem maltratar com buro-

cracia. Sem a mão do gato da sub, da não, da anticidadania.  

19.  O QUE É APLICAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

É tomar providências, em nome da Constituição e do Estatuto, 

para que cessem a ameaça ou violação de direitos da criança e 

do adolescente. O Conselho Tutelar tem poderes (é uma autori-
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dade pública municipal) para aplicar sete tipos de medidas. No-

tar que o Juiz (este é autoridade judicial) e o Conselho Tutelar 

(que é autoridade administrativa) aplicam medidas (as medidas 

que o juiz aplica o tutelar não aplica e vice-versa; há perfeita 

divisão social de trabalho entre os dois).  

Mas juiz e conselho  não executam medidas (há juizes e promo-

tores que ainda não entenderam isso: querem porque querem que 

o conselho tutelar executem coisas que eles, antijuridicamente 

determinam). Juiz e Conselho portanto aplicam medidas para 

que outros a executem. Conselho mal organizado é que usurpa 

ou pretende usurpar funções de agentes de programas de prote-

ção ou de outras autoridades, inclusive do juiz. Juízo ou promo-

toria mal informados é que querem obrigar o conselho a usurpar 

funções ou usurpam funções do conselho. As medidas de prote-

ção, aplicadas pelo Conselho Tutelar, são de sete tipos diferen-

tes: 

1. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 

termo de responsabilidade 
Quando os pais ou responsável (tutor, guardião, aí incluído o 

guardião em regime de abrigo) deixam de cumprir os deveres de 

assistir, criar e educar, a providência mais humana, mais ética, 

mais eficaz para solucionar o problema é orientá-los através de 

uma seqüência de ações que constituem um programa sob o re-

gime de orientação e apoio sócio-familiar, de que fala o artigo 

90, I do Estatuto. Persistindo o erro, o caso pode ser levado ao 

Conselho Tutelar e este, analisando muito bem o problema, pode 

fazer com que os pais ou responsável sejam comunicados (noti-

ficados) de que devem comparecer à sua sede onde tomam co-

nhecimento oficial da ameaça ou violação que atingem a criança 

ou o adolescente e assinem termo de responsabilidade através do 

qual se comprometem a doravante zelar pelo cumprimento de 

seus deveres no caso, se necessário, com o apoio do programa 

mencionado.  
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Mas não devem os conselheiros esquecer que o conselho não foi 

criado para constranger pessoas arbitrariamente. Os pais ou res-

ponsável têm o direito de não serem constrangidos a não ser 

com provas ou por evidentes omissões ou abusos formalmente 

denunciados. Formalmente, pois denúncias anônimas podem ser 

falsas e, em razão delas, não se terá a quem responsabilizar por 

intervenção indevida na intimidade de pessoas.  

Isso evidentemente não quer dizer que sigilosamente não se pos-

sam fazer certas comunicações ao serviço social para que se 

proceda a uma investigação social (por assistente social qualifi-

cado, que usará técnicas profissionais de abordagem), esta últi-

ma sim, juridicamente aceitável, desde que dentro dos padrões 

de respeito à cidadania. 

 

Chamo essa atenção porque tenho recebido consultas acerca de 

impropriedades, inclusive de conselheiros chamando a atenção 

de pais na frente dos filhos ou com alarido publico, e até mesmo 

(muitos casos) na calçada em frente da sede do Conselho e ou-

tros lugares, com populares assistindo ao deprimente espetáculo 

de violação do direito dos pais (das pessoas, enfim) em serem 

respeitadas em sua intimidade e dignidade. A doutrina do Esta-

tuto é a da proteção integral.  Integral: de todos, idosos, adultos, 

adolescentes e crianças. Repetindo antigos usos de juizes des-

preparados e arbitrários, o conselho não pode agora passar a 

impor o mesmo sistema às pessoas, tendo sido ele – Conselho - 

criado para evitar tais absurdos. 

2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários 

Como vimos no comentário sobre como o Estado ameaça ou 

viola direitos, as políticas públicas devem oferecer serviços de 

assistência social a todos que desses serviços necessitem.  Um 

dos aspectos a serem atendidos nesses serviços que devem ser 

prestados pelo município, através de organizações governamen-

tais ou não-governamentais, é o da orientação e do apoio que se 
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dão quando houver a necessidade básica do acompanhamento 

temporário a crianças e adolescentes, nos casos em que o exercí-

cio em si só, do dever de criar, educar e assistir pelos pais ou 

responsável for insuficiente. 

Há a necessidade dessa medida, a ser tomada pelo Conselho 

Tutelar, quando por alguma razão, o acompanhamento temporá-

rio por profissional especializado deixar de ser prestado quando 

necessário. Duas hipóteses vem sendo identificadas na prática.  

A primeira, quando o serviço devido é negado ou feito de forma 

irregular (por negligência, imprudência ou imperícia). Ou seja, 

quando a família quer o serviço e este lhe é negado ou oferecido 

irregularmente.  

A segunda, quando o serviço existe, é prestado, mas a família 

impede essa prestação (também por negligência, por imprudên-

cia, ou por vontade mesmo de que não seja prestado). 

Na primeira hipótese, a reclamação é da família, em geral, e 

cabe ao Conselho Tutelar determinar a prestação devida, depois 

de analisar o conflito entre a família que quer a prestação devida 

para sair do estado de necessidade em que se encontra e a resis-

tência ou mau trato do agente prestador da orientação, do apoio, 

do acompanhamento temporário requerido. O não cumprimento 

da determinação (e o Conselho deve ter o cuidado de verificar 

cuidadosamente DE QUEM É realmente a obrigação dessa pres-

tação, para evitar determinação descabida), resulta na abertura 

do processo a que se refere o artigo 194 do Estatuto, para a obri-

gação judicial de cumprimento da determinação administrativa 

do conselho tutelar e para o pagamento da multa a que se refere 

o artigo 194. 

 A Segunda hipótese (resistência dos pais ao acompanhamento 

temporário devido) implica em uma situação mais delicada. Há 

que haver antes a tentativa de um profissional especializado ou 

de um agente comunitário que procure orientar e apoiar pais e 

filhos para a necessidade do atendimento devido. Conselheiro 
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não pode, individualmente, querer exercer esse papel, porque 

não é competente para isso. Sua função é decidir coisas NUM 

COLEGIADO de cinco pessoas. Se insistir, como vem ocorren-

do em muitos lugares – e estimulado por muita gente – o conse-

lheiro estará praticando usurpação de função DO CONSELHO  

(que é crime, segundo o artigo 328 do Código Penal) ou prati-

cando o exercício ilegal de profissão (artigo 47 da Lei de Con-

travenções Penais)   Há que se provar (geralmente de forma tes-

temunhal) a negligência, a imprudência, a vontade de não aten-

der a necessidade básica de orientação e apoio por parte dos 

responsáveis.  

Tendo o cuidado de não agir autocraticamente, respeitando o 

ponto de vista daquele que resiste, o Conselho  convoca os pais, 

explica-lhes essa necessidade e encaminha o caso da criança ou 

do adolescente ao agente de assistência social local (dinamizada 

por OG ou ONG) que executa tal programa. Quando se fala a-

gente aí não se trata de uma burocracia para infernizar a vida das 

pessoas. Não. Trata-se da organização mais simples possível e o 

mais próximo possível da família, da escola e da comunidade 

que fique á disposição das pessoas para resolver problemas, não 

para criá-los.  

Deixando de haver esse tipo de programa (esse tipo de ação 

programada) ou, havendo o programa, inexistindo o agente que 

executa o programa, o Conselho Tutelar comunica ao responsá-

vel pela política local de assistência social e ao Conselho Muni-

cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que essa não 

oferta de serviço público obrigatório ameaça e viola direitos, 

devendo tal serviço ser criado com urgência, sob pena da ação 

administrativa e da ação judicial previstas nos artigos 208 e se-

guintes do Estatuto. Deve ser deixado claro a esse responsável 

pela política irregular, que o Conselheiro Tutelar, sendo servidor 

público, deve cumprir com o que dispõe o artigo 220 do Estatu-

to: 
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Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a 

iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações 

sobre fatos que constituam objeto de ação civil, indicando-lhe 

os elementos de convicção. O artigo 210 do Estatuto prevê que 

outros organismos tenham o mesmo poder, podendo portanto 

forçar a solução do problema. 

Assim, deixando de serem tomadas as providências para sua 

criação, deve o Conselho Tutelar informar ao Promotor local da 

Infância e da Juventude da inexistência do programa e da resis-

tência em criá-lo (ou da inexistência do agente que execute o 

programa à disposição do necessitado), para que promova a ação 

civil devida, pedindo decisão liminar do magistrado e, nos ter-

mos do artigo 213 do Estatuto, a imposição de multa diária ao 

réu - até que a providência seja tomada - em valor igual ao pa-

gamento de serviço equivalente em entidade privada.  

A decisão pode ser também a de determinar que entidade priva-

da preste o serviço e a conta seja apresentada à municipalidade, 

se necessário e possível através do precatório (inclusão da des-

pesa em orçamento futuro). Esse é o Direito alterativo (não con-

fundir com alternativo) em movimento. É o Direito (conjunto de 

direitos e deveres) que altera, muda, transforma o sistema em 

busca da justiça social, em busca do bom trato, do bem comum.. 

3. Matrícula e freqüência obrigatória em estabelecimento 

oficial de ensino fundamental 

O BOM TRATO E O SISTEMA EDUCATIVO 

O dever de criar, assistir e educar implica no dever de matricular 

o filho na escola e controlar-lhe a freqüência. Como já vimos, 

todo município deve ser dotado do programa universal (a todos 

que dele necessitem) de orientação e apoio, como também já 

vimos que (artigo 246 do Código Penal) deixar, sem justa causa, 

de prover à instrução primária de filho em idade escolar é crime. 

Deixando pois os pais ou responsável de o fazer (muita atenção: 

sem justa causa), há que haver um agente de orientação e apoio 
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(utilizando as técnicas de abordagem familiar correta e respeito-

sa e de solução de conflitos interpessoais), que busque orientar e 

apoiar a família. Continuando o mau trato por não orientação e 

falta de apoio ou por orientação e apoio deficientes, o Conselho 

Tutelar pode ser acionado para aplicar a medida, orientando a 

família e a escola para o devido acompanhamento do caso, numa 

ação programada. Ou seja, toda escola deve ter uma ação pro-

gramada prevista em seu entorno para esse tipo de situação. Até 

mesmo para evitar o processo criminal que é sancionador para 

aquele que pratica abuso ou omissão, mas nem sempre resolve o 

problema básico do educando. 

Não são apenas os pais e responsáveis que devem zelar para que 

a freqüência escolar seja respeitada. Esse dever é também do 

dirigente de estabelecimento de ensino fundamental (artigo 56 

do Estatuto) que deve se valer (ou estimular a criação) de pro-

grama em regime de orientação e apoio sócio-familiar no entor-

no da escola para orientar pais e filhos e, em última instância, 

quando necessário e indispensável, comunicar ao Conselho Tu-

telar, para o devido controle administrativo: 1. os casos de maus 

tratos envolvendo seus alunos; 2. a repetição de faltas injustifi-

cadas e de evasão escolar (esgotados os recursos escolares); 3. 

os elevados níveis de repetência.  

Mas cuidado, o Conselho Tutelar não é o agente disciplinador da 

Escola ( Tipo: ...menino, se continuar conversando na aula, te 

mando para o conselho tutelar...) Não. A função disciplinadora 

é da própria Escola, é do próprio sistema de ensino, que deve ter 

seu próprio sistema disciplinar, escrito num regulamento discu-

tido com a comunidade de seu entorno, que deve ser esgotado 

em suas possibilidades pedagógicas e disciplinadoras, usando-se 

um  programa de apoio sócio-educativo em meio aberto junto à 

escola, para que não seja necessário acionar o Conselho Tute-

lar.  

Se não for assim, cria-se a entropia no sistema. Em teoria dos 

sistemas, em casos como esses, entropia é a desorganização sis-
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temática e progressiva que ocorre quando as forças organizado-

ras do todo são menos eficazes que as forças de fora que amea-

çam a integridade do sistema. Estou aqui falando de um sistema 

de garantia de direitos e de deveres. De um sistema que combate  

o estado de necessidade. Quer dizer, de um sistema de bom trato 

interpessoal, de bem comum...  comunitário. 

Vemos ai que o Conselho Tutelar, ao receber essas comunica-

ções, deve tomar providencias junto aos agentes dos programas 

(deve providenciar junto aos agentes das ações programadas) da 

vizinhança da família e da escola que cumprem (por OG ou 

ONG) a política municipal de assistência social (artigos 203 e 

204 da Constituição). Tais providências visam a que se verifique 

o que ocorre no âmbito familiar, de forma a se tomarem medidas 

para o cumprimento do que dispõe o artigo 229 da Constituição 

Federal (assistir, criar e educar os filhos).  Repetindo, Conselho 

Tutelar não usurpa funções de Assistente Social, Psicólogo, Ori-

entador Educacional, etc., o que seria também uma usurpação 

entrópica. 

O MUNDO DOS DEVERES DA CIDADANIA 

Em seu artigo 227 a Constituição Federal é clara: para garantir 

direitos, a cidadania impõe uma série de deveres à família, à 

sociedade e ao Estado. Esses deveres são de todos, não escapa 

ninguém. Pois não é que há muita gente excluindo crianças e 

adolescentes desses deveres? A Constituição não exclui O que 

significa que a cidadania brasileira, ao redigir a Constituição, 

não excluiu. Essa exclusão das crianças no mundo dos deveres, 

como é evidente, cria absurdos que os desavisados ou os de má 

fé atribuem à Constituição e ao próprio Estatuto. A família, a 

sociedade e o Estado são constituídos de pessoas e as pessoas se 

dividem em idosos, adultos, adolescentes e crianças.  

Crianças e adolescentes vão integrando o mundo dos deveres, à 

medida que vão amadurecendo, com a capacidade que lhes é 

inata (são capazes, não incapazes) de ir formulando juízos pró-

prios acerca das coisas e do mundo que os cerca. Veja, leitor, a 
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norma da cidadania brasileira, constante do artigo 12 da Con-

venção Internacional de 1989 de que o Brasil é signatário: 

1 .  Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capaci-

tada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas 

opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a 

criança, levando-se devidamente em consideração essas opini-

ões, em  função da idade e da maturidade da criança .  

 Repetindo: a boa norma que vem de fora (do Estado) para haver 

efetividade deve se coadunar com a norma que vem de dentro 

das pessoas. Ou seja, há que criar programas que estimulem, 

orientem, inculquem, trabalhem essas normas que vêm de den-

tro: esses são os programas –essa é a ação programada – de pro-

teção para vítimas (vítima aí é quem está em estado de necessi-

dade) e sócio-educativos para vitimadores (vitimidadores para o 

Estatuto são os adolescentes que praticam maus tratos através de 

conduta definida na lei como crime).  A efetividade de matrícula 

e freqüência da criança à escola no ensino fundamental é dever 

das pessoas que compõem o Estado, a sociedade e a família. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente é o Estatuto dos direitos e 

dos deveres (da cidadania) de crianças e adolescentes. 

4. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 

família, à criança e ao adolescente 

Em muitos casos os pais querem mas não podem, não têm con-

dições, não têm recursos para bem exercer os deveres do pátrio 

poder. Já vimos que é dever do Município contar com política 

de assistência social (artigo 203 da Constituição) cuja linha de 

atuação é 

a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice. 

Programas de proteção (ações programadas de proteção) devem 

ser organizados (organizadas) por OGs (organizações governa-

mentais, sempre em nível municipal, devido ao princípio da mu-

nicipalização, artigo 88, I, do Estatuto) ou ONGs (organizações 
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não governamentais), com agentes (dos programas) acessíveis 

nas vizinhanças das famílias e das escolas. Sem eles, as famílias 

que querem e não podem ou não querem porque não sabem, 

deixam de ser apoiadas em suas necessidades para melhor assis-

tir, criar e educar seus filhos.  

Deixam de reunir as condições sociais básicas para a política 

baseada na doutrina de proteção integral a que se refere o artigo 

primeiro do Estatuto, em oposição à antijurídica e arbitrária dou-

trina da situação irregular do finado Código de Menores. Mas 

atenção: há muita gente aplicando tranqüilamente o revogado 

Código pensando ou induzindo os outros a pensar que aplicam o 

novo Estatuto... O Conselho Tutelar foi criado para orientar as 

pessoas nisso, quando falham os agentes do programa. 

Atendendo o caso, o Conselho Tutelar, conforme a situação, 

pode aplicar a medida de “inclusão em programa comunitário ou 

oficial de auxílio”, encaminhando a família ao agente de assis-

tência social (cumprida por OG municipal ou ONG) que a exe-

cuta, para os devidos fins. Repetindo, agente não é burocrata 

(não pode nem deve deixar-se institucionalizar como pessoa, 

embora atue aplicando regras institucionalizadas de seu código 

de ética, e não do código de conveniência da burocracia). Não 

institucionalizado é o profissional que, nos choques entre a con-

veniência burocrática e a necessidade ética, faz prevalecer esta 

última. 

Agente é gente a serviço do povo. Às vezes, uma só pessoa pro-

fissional. Às vezes, um só voluntário desde que capacitado. Na 

ausência do programa desse tipo, o Conselho Tutelar comunica 

ao responsável pela política local de assistência social e ao Con-

selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 

essa não-oferta de serviço público obrigatório ameaça e viola 

direitos, devendo portanto ser urgentemente corrigida (através 

de profissional ou voluntário), sob as penas da ação judicial, 

cabível nos termos do artigo 208 e seguintes do Estatuto, com 

especial observância dos artigos 211, 212 e 213. 
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5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátri-

co, em regime hospitalar ou ambulatorial. 

O caso é muitas vezes levado à apreciação do Conselho Tutelar 

por um estado de necessidade cuja solução depende de trata-

mento especializado. Em muitos desses casos, a família procura 

a agência pública cujos serviços devem suprir tais necessidades, 

mas não é atendida, é mal atendida ou maltratada. Cabe ao Con-

selho Tutelar se entender com o serviço público correspondente 

e chamar-lhe a atenção para a prioridade de que gozam crianças 

e adolescentes, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 4º 

do Estatuto: 

A garantia de prioridade (à criança e ao adolescente) 

compreende: 

a)  primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 

              b)  precedência de atendimento nos serviços públicos 

ou de relevância pública; 

              c)  preferência na formulação e na execução das políti-

cas sociais públicas; destinação privilegiada de recursos públi-

cos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juven-

tude. 

Verificada a hipótese da não-oferta ou da oferta irregular do 

serviço público devido nesses termos, cabe ao Conselho Tutelar 

chamar a atenção do seu responsável para o fato, seja informal-

mente por telefone ou em contacto pessoal, seja formalmente 

através de notificação para que seja providenciada a correção do 

desvio entre a realidade e a norma prevista no Estatuto. 

Deve o Conselho alertar também que a persistência nesse desvio 

implica em ação judicial promovida nos termos do artigo 208 e 

seguintes do Estatuto, até mesmo para pagamento de multa (arts. 

249 e 194 e seguintes) valendo aqui as observações feitas no 

comentário à medida de proteção número 2. 
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5. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, ori-

entação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 

Estamos tratando aqui com um dos grandes males da época em 

que vivemos: a submissão da juventude ao império do tráfico, da 

criminalidade, da exploração por indivíduos inescrupulosos, por 

quadrilhas e pelo terror. Em torno dessa matéria, deve o Conse-

lho Tutelar considerar o fato concreto representado pela escalada 

que parte do uso de substâncias em si mesmas inocentes: xaro-

pes, cola de sapateiro, thinner, etc., e vai progressivamente gal-

gando os níveis de dependência e perigo, até as raias da destrui-

ção da pessoa. 

O primeiro artigo do Estatuto a considerar é o 19: 

        Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e     

            educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em 

            família substituta, assegurada a convivência familiar e        

            comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas   

            dependentes de substâncias entorpecentes. 

O segundo é o que dispõe o artigo 81, inciso III: 

É proibida a venda à criança e ao adolescente de produ-

tos cujos componentes possam causar dependência física 

ou psíquica ainda que por utilização indevida. 

Para se aquilatar da gravidade com que a questão é tratada nessa 

legislação, lembrar sempre que é crime (artigo 243 do Estatuto): 

Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou 

entregar de qualquer forma, a criança ou adolescente, 

sem justa causa, produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica, ainda que por 

utilização indevida (p.ex.: cigarro) 

Pena - detenção de seis meses a dois anos, e multa, se o 

fato não constitui crime mais grave 

Assim sendo, deve o município organizar ações no âmbito de 

seus programas de orientação e apoio sócio-familiar. Repetindo: 
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programa é ação programada, não é burocracia. Uma pessoa 

bem preparada numa comunidade, sozinha, pode cumprir perfei-

tamente um ou muitos programas...Todo município dispõe de 

pessoas que querem fazer essas coisas e não sabem como. Orga-

nizando os programas, o município estabelece padrões de con-

duta para que equipes de pessoas profissionais ou voluntárias 

façam o trabalho de prevenir e tratar tais situações.  

Se, apesar dos programas (apesar da ação dos profissionais e ou 

voluntários envolvidos nessa ação) venham a surgir casos assim, 

cabe o Conselho Tutelar ser informado para aplicar a medida. A 

medida de proteção de que trata o Estatuto só é aplicada (só tem 

necessidade de se aplicar), quando o agente do programa de 

proteção falha, desatende ou inexiste. Neste caso específico de 

tratamento especializado, o objetivo é prevenir que a escalada 

ocorra (nunca se esquecer dos meninos que vivem nas ruas chei-

radores de cola, por exemplo) ou tratar os casos já instalados, 

segundo o espírito da lei. 

Com a maior ênfase, empenho e determinação, a existência des-

se programa é absolutamente obrigatório, não se aceitando a 

hipótese de sua não-oferta ou oferta irregular. O Conselho Tute-

lar age como nas situações anteriores, devendo, como nunca, 

cumprir com as obrigações que lhe são impostas pelo artigo 220 

do Estatuto. 

7. Abrigo em entidade 

Já comentamos atrás que o abrigo em entidade é um regime 

muito rigoroso de atendimento e é a última das formas previstas 

pelo Estatuto para que, em nenhum município brasileiro se acei-

te que crianças e adolescentes fiquem sem um responsável civil 

que os assista, crie e eduque, conforme determina o artigo 229 

da Constituição Federal. 

Não há, na lei brasileira, hipótese alguma em que seja admitida a 

presença de crianças e adolescentes perambulando pelas ruas, 
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dormindo ao relento, cheirando cola, mendigando, explorados 

por adultos sem um responsável que os assista, crie e eduque. 

Assim portanto, sempre que essas circunstâncias ocorrerem e 

constatada a impossibilidade de assistência pelos próprios pais 

ou por tutor, assim determina o Estatuto: 

Art .  93 - As entidades que mantenham programa de abrigo 

poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças 

e adolescentes sem prévia determinação da autoridade compe-

tente, fazendo comunicação do fato até o 2
o
. dia útil imediato.  

Isso quer dizer o seguinte: Se por alguma circunstância emer-

gencial, imprevista, a criança não pode ficar sob a guarda do pai 

ou da mãe, o próprio pai e a própria mãe tem o direito de tomar 

as providências para que um parente (avô, avó, tio, tia, cunhado, 

cunhada, primo, prima, etc., ou uma pessoa de confiança da fa-

mília), cuide da criança. Isso é o que sempre fazemos em nossas 

casas. Faz parte do exercício do pátrio poder, o direito (e o de-

ver) de pai e mãe providenciarem para que alguém cuide dos 

filhos se, numa emergência, eles mesmos não podem fazê-lo.  

Se não há desatendimento de nenhuma necessidade básica da 

criança (dizendo de outra maneira: se não há nenhuma ameaça 

ou violação de direitos da criança) não há porque o conselho 

tutelar (ou qualquer outra autoridade pública) interferir. O direi-

to à liberdade é sagrado no Estado de Direito. O Estado de Di-

reito é o Estado que equilibra direitos e deveres. Que equilibra o 

exercício da autoridade com o exercício da liberdade. No caso, a 

liberdade dos pais de dizer (sem ameaçar ou violar direitos) co-

mo os filhos serão assistidos, criados e educados. Esse é um 

exercício de cidadania. 

Os pais (que com os filhos formam a família nuclear) e a família  

extensa (que é a família considerada como o conjunto de todos 

os parentes de pais e filhos) têm o direito de receber orientação 

para o bom desempenho no assistir, criar e educar as crianças. 

Isso se faz com acesso rápido, eficiente, sem burocracia, a assis-
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tente social, a psicólogo, a advogado, etc., quando existe o esta-

do de necessidade que é aquele estado em que as pessoas sofrem 

necessidades que devem ser atendidas.  

Também têm o direito de receber apoio para que suas necessi-

dades sejam atendidas. Esse é o Direito Constitucional do cida-

dão a que se refere o artigo 203, I (proteção), que o Estatuto, em 

seu artigo primeiro, chama de proteção integral (aquela prote-

ção que, numa floresta, se dá à árvore através da proteção à flo-

resta: proteção integral): proteção de todos, de idosos, adultos, 

adolescentes e crianças, com prioridade para estes dois últimos. 

Então, caro leitor, estou fornecendo agora as informações que 

não dei nos antigos ABC, XYZ e A a Z do Conselho Tutelar, 

porque neles eu havia presumido que para as pessoas essas coi-

sas são claras. E não são. E não têm sido. Em relação a elas, 

profissionais e conselheiros vêm agindo como a mão do gato 

que a administração pública, que certas ONGs, que a polícia, o 

ministério público e a justiça, em certas circunstâncias, vêm 

usando para ameaçar e violar direitos.  

A experiência diz que isso vem ocorrendo porque, por negligên-

cia, por imprudência e por imperícia, essa gente toda não quer  

ter ou não tem a clara noção do atendimento das necessidades 

básicas das pessoas. Fica faltando a clara noção do que seja um 

sistema de bom trato social, a clara noção do que realmente seja 

proteção integral, a clara noção, enfim, do que seja garantir di-

reitos e deveres, no Estado de Direito (que é o Estado da Cida-

dania, que é o...  “estado de cidadania”).  

Assim portanto, sempre que essas circunstâncias ocorrerem e 

constatada a impossibilidade de a família ter acesso à orientação 

e ao apoio que devem ser propiciados a todos, como direito da 

cidadania para que direitos não sejam ameaçados ou violados, 

para que haja bom trato para que se atendam necessidades bási-

cas das pessoas, para que as pessoas não entrem, nem permane-

çam no estado de necessidade, há que se encontrar uma forma 

DE ORIENTAÇÃO E DE APOIO através de profissionais qua-
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lificados ou de agentes comunitários (não institucionalizados, 

não burocratizados) que ajudem as famílias em suas necessida-

des.  

Se não houver esse conjunto de procedimentos que significam 

BOM TRATO, ocorre o que o Estatuto considera como MAU 

TRATO, um trato que não é bom, sendo portanto mau.. Repita-

mos, para clareza o: 

Art . 13 - Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comuni-

cados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuí-

zo de outras providências legais .  

Como última forma de atender necessidades básicas da criança, 

no sistema DE BOM TRATO, está o atendimento EM REGIME 

DE ABRIGO. Sem burocracia, sem papéis que no passado gera-

vam sofrimento sobre o sofrimento já suportado por quem ne-

cessita de atendimento especializado. Quem executa programa 

em regime de abrigo tem dois dias úteis (adotando as providên-

cias devidas e legais de garantir à criança o atendimento em 

programa de orientação e apoio, com assistente social, psicólo-

go, advogado ou quem mais necessite) para comunicar o fato ao 

conselho tutelar que é a autoridade (citada nos artigos 101 e 

136) a que se refere o artigo 93 acima mencionado. 

Que faz o conselho tutelar nessas circunstâncias? O Conselho 

Tutelar (e não seus conselheiros individualmente) ZELA para 

que aquela orientação e apoio seja garantida segundo as neces-

sidades básicas da criança, que devem ser atendidas, e segundo  

a regra de bom trato (o Estatuto) que estabelece passos para esse 

atendimento. 

ZELA como? Zela, verificando se estão sendo respeitados, se 

estão presentes, todos os requisitos DO BOM TRATO, da aten-

ção às necessidades básicas, da regra prevista no estatuto para o 

controle desse atendimento. Se os requisitos estiverem sendo 

respeitados, não há porque o Conselho Tutelar interferir. Não há 
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porque o Conselho Tutelar complicar com intervenções burocrá-

ticas. Se complicar, se interferir de forma descabida, as famílias, 

o pai, a mãe, a criança e o adolescente, têm o direito de receber 

ORIENTAÇÃO E APOIO contra possíveis intervenções desca-

bidas do Conselho Tutelar.  

O próprio profissional, fiel ao seu código de ética, impõe limites 

(freios e contrapesos) para que a orientação e o apoio existam 

sem interferências descabidas. Quem dá essa orientação e esse 

apoio? Exatamente os profissionais qualificados, baseando-se 

EM SEU CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL, ou um agente 

comunitário capacitado (através de boa informação, de bom 

treinamento) para orientar e apoiar (buscar a proteção integral) 

devida em cada caso, pondo os conselheiros ou o conselho even-

tualmente abusivos (ou omissos) em seus devidos lugares. 

Não vou entrar aqui em certos detalhes sobre como judicializar 

as questões que envolvem crianças atendidas em regime de abri-

go. Estou tratando disso em meu novo texto A CRIANÇA E O 

PERFEITO ESTADISTA (Guia do Estatuto para Prefeitos Mu-

nicipais e suas Equipes) que será inserido na internet brevemen-

te, à livre disposição de quem queira ficar bem informado.  

Mas vou repetir: a medida de abrigo se aplica somente quando 

não é possível a assistência na própria família (sem burocracia 

alguma, porque pai e mãe, no exercício do pátrio poder, tem o 

poder de deixar filho aos cuidados de avô, avó, tio, tia, cunha-

dos, etc., desde que não ameace nem viole o atendimento de 

suas necessidades básicas) ou em família substituta (esta sim, 

feita com as formalidades do devido processo legal, sempre que 

houver acusação de ameaça ou violação dos direitos dos filhos, 

para que pai e mãe exerçam seu indeclinável direito à presunção 

de inocência, bem como seu direito de defender-se de todo tipo 

de acusação). No tempo dos juizes de menores é que o abrigo 

(antes sinônimo de internação) era a primeira medida, violando 

todos os direitos fundamentais da criança, dos quais o mais sa-

grado é o de estar sob a guarda de seus pais ou seus parentes.  
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O Conselho Tutelar também não pode retirar crianças da posse 

de quem tenha sua guarda para aplicar a medida de abrigo. So-

mente se retira criança da posse de pais ou responsável no âmbi-

to do devido processo legal (com procedimentos definidos no 

artigo 155 do Estatuto) com amplo direito de defesa. Excepcio-

nalmente se pode, liminarmente pedir a um juiz que autorize a 

mudança da guarda (em petição competente, segundo o artigo 

165, por quem é legitimado para isso – e o Conselho Tutelar não 

tem essa legitimação - com pedido muito bem feito, argumen-

tando com a lei), mas somente com sólidas justificativas jurídi-

cas e muito bem fundamentadas provas de que algo muito grave 

o exija.  

Já vi casos em que o conselheiro tutelar individualmente (o que 

já é um erro grosseiro) tirou o filho de casa enviando-o para um 

abrigo, porque o pai havia dado um tapa na criança. Numa só 

ação temos aí várias arbitrariedades e um crime (artigo 249 do 

Código Penal).  

Não estando a criança na posse dos pais ou responsável e, em 

caso de urgência, feito o atendimento em regime de abrigo, o 

Conselho Tutelar faz petição ao juiz informando que aplicou a 

medida nos termos dos artigos 98, 101, VII e 136, I e pede-lhe 

que, nos termos da letra b. do parágrafo único, do artigo 148 do 

Estatuto que abra o processo a que se referem os artigos 155 a 

163 do Estatuto, ouvido o Ministério Público, para transferir  

liminarmente a condição da guarda (que por definição será pro-

visória) da criança ou do adolescente (que era de pai e mãe) para 

o dirigente do abrigo conforme parágrafo do artigo 92 do Estatu-

to.  

Em síntese: atende-se em regime de abrigo nas situações absolu-

tamente emergenciais, sem necessidade de que alguém “a de-

termine”. Se houver necessidade “de determinar” de “aplicar“ a 

medida de abrigo (geralmente nos casos em que quem devia 

receber nesse regime nega o atendimento), quem aplica a medi-

da de abrigo é o Conselho Tutelar. Mas quem transfere a guarda 
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do pai, da mãe ou do responsável anterior para o dirigente do 

programa de abrigo (desde que receba a devida petição, não para 

“abrigar”, mas para modificar a guarda ou o exercício do pátrio 

poder) é o Juiz, tudo dentro do devido processo legal, garantindo 

o direito de defesa ao pai à mãe ou ao responsável eventual.  

O juiz, ao processar a modificação da guarda está julgando e vai 

proferir uma decisão judicial depois de considerar os fundamen-

tos da decisão do Conselho quando houver abrigado e a defesa 

que os interessados podem e devem apresentar. Isso tudo ocorre 

concomitantemente com a orientação e do apoio prestados por 

assistente social, por psicólogo, por advogado a serviço de quem 

está em estado de necessidade: a criança. É exatamente esse 

advogado que atende em regime de orientação e apoio que vai 

defender pai e mãe no processo baseado no artigo 155 (se não 

houver conflito entre os mesmos, porque se houver, diferentes 

serão os advogados de cada parte)   

O que pode ocorrer é que, encontrando-se ou sabendo-se quem é 

o responsável, se o juiz não se convence da necessidade de mo-

dificação da guarda (que é uma decisão judicial) perde substân-

cia a medida administrativa do abrigo aplicada (quando aplica-

da) pelo Conselho Tutelar, o juiz a revoga judicialmente e a cri-

ança e o adolescente voltam à guarda de seu pai, de sua mãe ou 

de seu antigo responsável civil.  

A equipe auxiliar do juiz existe para auxiliá-lo nesse tipo de 

decisão, não para executar ou interferir em programa como no 

tempo dos juizes de menores, embora muitas dessas equipes 

resistam a cumprir o Estatuto e mantém suas antigas funções: 

coisas da entropia da vida... e em alguns casos (alertemo-nos 

para corrigí-los) da corrupção de venda de crianças em processo 

de adoção. Por isso, juiz cauteloso se mantém imparcial e não se 

coloca na condição de suspeito e diligencia para que o progra-

ma se cumpra exatamente como determina o artigo 90 do Esta-

tuto.  
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Se o juiz continua a aceitar ou determinar que sua equipe dê 

ordens ou interfira em programa de abrigo, e resista ao inciso III 

do artigo 165 do Estatuto em casos de adoção, cuidado, porque 

algum direito (por grave omissão ou abuso) está sendo violado. 

Vide o caso exemplar das mães da praça do fórum de Jundiaí, 

onde a própria Justiça infelizmente foi apanhada praticando abu-

sos absolutamente inaceitáveis. Juiz inquisidor e interventor por 

si ou por sua equipe enfraquece a Justiça. Repetindo, juiz não é 

parte. É um terceiro imparcial, que julga. 

Em São Paulo, grupos de juizes andaram expedindo normas, 

como se fossem legisladores, nessa matéria, violando o Estatuto. 

Nesses casos, cabe ao Ministério Público e às entidades legiti-

madas pelo artigo 210 do Estatuto, adotar medidas para repor as 

coisas nos devidos lugares, com rigorosa fundamentação na 

Constituição e no Estatuto. A não-oferta ou a oferta irregular do 

programa (da ação programada) de abrigo corretamente organi-

zado no Município, dá ensejo, junto à política de assistência 

social, às providências de exigibilidade referidas nos tópicos 

anteriores. 

20. O QUE É ATENDER E ACONSELHAR OS PAIS OU 

RESPONSÁVEL PARA APLICAR MEDIDAS 

Basicamente é prestar um dos serviços públicos mais importan-

tes quando crianças e adolescentes são ameaçados ou violados 

em seus direitos no âmbito da família. Seja por omissão ou abu-

so dos pais, ou em decorrência da impossibilidade dos pais se 

desincumbirem de seus deveres, por carência de recursos ou 

outros motivos. 

Devem os conselheiros tutelares ter sempre em mente que o Es-

tatuto busca sempre fortalecer o pátrio poder. O pátrio poder é 

na verdade um conjunto de deveres que os juristas chamam de 

deveres parentais. Pai e mãe têm o dever de assistir, criar e edu-

car os filhos. Nesse dever está embutido o poder de escolher 

como a prole será assistida, criada e educada.  
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Há pais mais conservadores ou mais progressitas; mais exigen-

tes ou mais liberais; mais pobres ou mais ricos; mas todos de-

vem cumprir com esse poder-dever. Se não o fizerem, podendo, 

cometerão o desvio da omissão. Se o fizerem com rigor danoso 

para com os filhos, cometerão o desvio do abuso. O Estatuto 

prevê medidas tanto para o desvio da omissão, quanto para o 

abuso. Repetindo, mesmo que seja cansativo para o leitor: Ser 

pai e mãe, nas questões de que estou tratando, é praticar a arte 

de equilibrar o exercício da liberdade com o exercício da autori-

dade. 

O que tem acontecido é que muitos conselhos tutelares ou mes-

mo muitos conselheiros tutelares por iniciativa própria, sem o 

devido controle legal, lêem essa atribuição escrita no Estatuto 

(de atender e aconselhar) e se põem a usurpar funções de assis-

tentes sociais, psicólogos, orientadores educacionais, etc.   

Muitas vezes juizes, delegados, promotores e outras autoridades, 

mal compreendendo a norma, enviam crianças e adolescentes ao 

conselho ou (incrível!) a apenas um conselheiro para exercer 

essa usurpação. Repetindo: o Estatuto criou o Conselho como 

parte de uma nova organização social e não como parte de um 

processo de entropia (não como parte de um processo de desor-

ganização sistemática) para confundir funções e atropelar com-

petências.  

Por isso vou esclarecer com detalhe outra vez: Quem atende 

crianças sob o ponto de vista do serviço social, da psicologia, da 

pedagogia, etc., são os profissionais da área (assistentes sociais, 

psicólogos, pedagogos, professores) e nos municípios que não 

podem deles dispor, por voluntários preparados, se possível su-

pervisionados por profissionais. Esses voluntários ou profissio-

nais é que atendem e aconselham nos âmbitos das respectivas 

especialidades, em trabalho interdisciplinar quando necessário e 

possível.  

Vale aqui uma observação nascida da prática: O Brasil vem 

formando anualmente levas e levas de assistentes sociais, psicó-
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logos e advogados que ficam por aí desempregados ou sub-

empregados. Esses profissionais podem e devem ser absorvidos 

pelas políticas públicas, através de procedimentos criativos de 

remuneração. Sem inchar a máquina administrativa. Por mais 

pobre que seja o município, não se pode aceitar que deixe de 

encontrar uma forma de atrair tais profissionais e remunerá-los 

corretamente.  

A técnica criativa é a mesma técnica que vem sendo utilizada 

em todo o mundo (pelos movimentos por direitos humanos)  

para a preservação dos direitos humanos: CRIAR PRECEDEN-

TES. Sem a criação de precedentes, tudo fica como dantes no 

quartel de Abrantes. Note, caro leitor, os formidáveis preceden-

tes de ONGs, promotores e juizes que em muitos países estão 

levando ferozes ditadores – violadores de direitos - às barras dos 

Tribunais. Isso nunca havia sido feito antes. São magníficos 

precedentes que fazem caminhar a História. Ou seja, sem prece-

dentes (sem inovação, sem esforço criativo) a História não ca-

minha. Permanece a repetitividade da habitual, usual e costu-

meira violação de direitos humanos, com a manutenção do não 

atendimento das necessidades básicas das pessoas. 

O Conselho Tutelar atende e aconselha, não para substituir as-

sistentes sociais, psicólogos, pedagogos e advogados, mas para 

que as pessoas que o procuram saibam como encaminhar suas 

demandas, para a solução de seus problemas. Se já procuraram 

um serviço profissional, governamental ou não governamental e 

lhes foi negado o atendimento e o aconselhamento profissional 

ou orientação devida, o Conselho Tutelar tem o poder de requi-

sitar esse serviço em nome da Constituição e do Estatuto, tor-

nando exigível o serviço inexistente ou mal prestado.  

Requisitar não é pedir simplesmente. Não. É comunicar ao pres-

tador que há obrigação constitucional e legal de cumprir com a 

tarefa e, em caso de desobediência a esse dever, o requisitado 

pode sofrer um processo judicial (artigos 194 a 197 do Estatuto) 
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para cumprimento da medida e para pagamento de multa por 

abuso ou omissão.  

21. O QUE É APLICAR MEDIDAS PERTINENTES AOS 

PAIS OU RESPONSÁVEL         

É, em nome da Constituição e do Estatuto, providenciar para 

que em  torno da família ou seu substituto (tutor, guardião, res-

ponsável por abrigo) se reunam condições adequadas para o 

cumprimento do dever de assistência, criação e educação em 

relação a crianças e adolescentes. 

Sete são as medidas aplicáveis pelo Conselho Tutelar (artigo 

129 do Estatuto) aos pais ou responsável: 

1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 

promoção à família  

A sociedade brasileira política e juridicamente organizada atra-

vés da Constituição (artigo 203) e do Estatuto fixou a regra de 

que a família tem a proteção do Estado quando dessa proteção 

necessitar. 

Nesse sentido, ao lado do dever de assistir, criar e educar os fi-

lhos, a família tem o direito de receber assistência, a qual, se-

gundo o artigo 204 da mesma Constituição e o princípio da mu-

nicipalização do atendimento previsto nos artigos 88, I e 90 do 

Estatuto, cabe prioritariamente ao município, com o auxílio de 

Estado e União se necessário.  

A primeira medida de proteção é, assim, encaminhamento dos 

pais a programa governamental ou não-governamental de pro-

moção à família, serviço esse cuja existência é obrigatória (art. 

90, I). Não havendo o programa (repetindo: não havendo a ação 

programada), deve o Conselho Tutelar dirigir-se à autoridade 

responsável, comunicando-lhe da urgência em sua criação, pro-

vidência essa que, se não for tomada, enseja a propositura de 

ação judicial por não-oferta ou oferta irregular de serviço indis-

pensável à garantia dos direitos da criança e do adolescente (ar-

tigos 208 e seguintes do Estatuto). 
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2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, ori-

entação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 

O exercício do pátrio poder (o exercício dos deveres parentais) 

é fundamental para que a criança e o adolescente tenha a assis-

tência devida, sejam criados corretamente e recebam a educação 

básica indispensável para o exercício da cidadania. 

Pais alcoólatras e toxicômanos estão com sua capacidade de fato 

comprometida para o elevado exercício daquele poder-dever. O 

próprio Estatuto dispõe em seu artigo 19 sobre isso. Ver o nú-

mero 6 do tópico 19 acima. Famílias submetidas a esse proble-

ma devem ser atendidas por um serviço público, executado por 

OG ou ONG, que as oriente e ajude profissionalmente a enca-

minhar a solução do problema.  

Falhando o serviço, para que haja eficácia, quando lhe são leva-

dos casos em que seja constatada a presença de adultos alcoóla-

tras e toxicômanos, o Conselho Tutelar aplica essa medida. Va-

lem aqui as observações feitas quando do comentário à sexta 

medida de proteção.   

 3.  Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico 

A situação aqui é análoga à da medida anterior 

4.   Encaminhamento a cursos ou programas de orientação  

Dramática tem sido a situação econômica das famílias que com-

põem a classe de rendimentos mais baixos na sociedade brasilei-

ra. É através de um conjunto de políticas públicas que a socie-

dade política e juridicamente organizada produz condições mais 

adequadas de vida para sua população. Essas políticas públicas 

são eficientes e eficazes quando realmente melhoram as condi-

ções de vida dos cidadãos. 

A política de atendimento dos direitos da criança e do adoles-

cente basicamente se preocupa com a maneira através da qual as 

várias políticas públicas contribuem para a progressiva trans-

formação das condições que evitem ameaças e violações de di-
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reitos. Assim é que quando os pais, por desqualificação pessoal, 

não têm condições pessoais ou não  conseguem obter rendimen-

to suficiente para a manutenção dos filhos, muitas vezes podem 

ter o encaminhamento da solução de seu problema recebendo 

assessoria. 

Por essa via se podem criar pequenos negócios ou providenciar 

a freqüência a cursos que habilitem os pais a cuidar da prole e a 

exercer profissão mais lucrativa, ou receber orientação adequada 

ou apoio em dinheiro (renda mínima, ou bolsa escola, por e-

xemplo) para se qualificar em busca de melhores condições de 

vida. Se tal for o caso, o Conselho Tutelar aplicará a presente 

medida agindo sob o comando do artigo 208 do Estatuto. 

Sobre renda mínima, é bom esclarecer que o programa deve ser 

criado no município (princípio da municipalização). Criação de 

programa desse e de outros tipos de programas na esfera federal 

redunda em burocracia, em violação da autonomia constitucio-

nal do município, em desperdício de recursos, em demagogia e 

corrupção. O que pode haver na área federal é financiamento a 

municípios, desde que de forma inteligente, simplificada, sem 

gerar tentáculos burocráticos que violam direitos da cidadania. É 

preciso tomar cuidado também com o Ministério da Previdência 

e Assistência Social, quando – muitas vezes para justificar a 

existência da burocracia federal - os burocratas federais come-

çam a inventar armadilhas para os municípios, violando a Cons-

tituição, o espírito da LOAS e o Estatuto 

5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua       

      freqüência escolar  

Embora o Estatuto se refira aqui somente a filho ou pupilo, em 

se tratando de medidas aplicáveis aos pais ou responsável, a 

obrigação de matricular criança e adolescente e acompanhar-lhe 

a freqüência e aproveitamento escolar é também do guardião e 

do responsável por entidade de abrigo. Isso é evidente, pois a 

obrigação de educar implica no exercício de educação informal 

e formal. Freqüentar escola é, na regra geral, indispensável para 
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a formação da cidadania. Exceções naturalmente justificam a 

regra. 

Aqui o Conselho Tutelar aconselhará os pais quanto à natureza 

do poder-dever parental já atrás explicitado, enfatizará o caráter 

obrigatório da preparação para a cidadania, exaltará o sentido 

ético da convivência social, sem deixar de mencionar o que já 

aqui se comentou nas medidas de proteção, quanto ao crime de 

abandono intelectual. 

Ao tratar desta medida não se pode perder de vista o contido no 

artigo 56 do Estatuto, pois a abordagem dos pais para aplicação 

desta quinta medida, pode decorrer da efetivação de seu conteú-

do: 

Art. 56.  Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamen-

tal comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar,  es-

gotados os recursos escolares; 

III - elevados níveis de repetência. 

Ou seja, criança brasileira, pela regra estabelecida no pacto 

constitucional de 1988 e na regulamentação jurídica de 1990 (O 

Estatuto) não pode deixar de cursar o ensino fundamental. 

Quando na realidade isso ocorre, cabe ao Conselho Tutelar, veri-

ficando que se trata de um desvio inaceitável em relação às 

normas do Estatuto, providenciar para que se faça a correção do 

desvio. 

Inexistindo oferta adequada do ensino obrigatório em escolas 

públicas sucessivamente mais próximas de sua residência, a cri-

ança tem direito de ser matriculada em escola particular, com a 

anuidade paga pelo Estado (município ou Estado membro, con-

forme a rede pública que pratica a omissão de não oferecer a 

vaga gratuitamente), porque nos termos do artigo 208, parágrafo 
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primeiro, da Constituição, o direito à educação é um direito 

público subjetivo. 

Nessas condições, o Conselho Tutelar informará a comunidade 

organizada (artigo 210 do Estatuto) do seu eventual poder legal 

de entrar com ação civil pública para fazer valer o direito difuso 

à educação. Também alertará os responsáveis pela política de 

educação para o que contém o artigo 208, inciso I e 220 do Esta-

tuto. Finalmente, representará ao Promotor da Infância e da Ju-

ventude para a garantia, na via administrativa, ou na via judicial, 

desse direito público subjetivo à criança ou adolescente que o 

teve ameaçado ou violado. Deve-se insistir para que se cumpra o 

artigo 213 do Estatuto. 

 

6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a trata-

mento especializado  

Cabem aqui todas as observações feitas a respeito do exercício 

do pátrio poder para deixar claro que o Conselho Tutelar, se for 

o caso, deve fazer ver aos pais que o dever de assistir os filhos 

implica sempre na obrigação de encaminhá-los a tratamentos 

especializados quando necessário. 

O Conselho Tutelar auxiliará os pais a localizar a política públi-

ca responsável pelo serviço público devido e atuará junto ao 

mesmo para que faça cumprir o princípio da prioridade absoluta 

presente no artigo 227 da Constituição e regulamentado pelo 

artigo 4º do Estatuto. Alertará sempre para o que consta do arti-

go 208 do Estatuto. 

7. Advertência 

De tudo o que foi dito até agora, resta lembrar que quando os 

pais ou responsável (não se esquecendo nunca que este pode ser 

o tutor, o guardião ou o responsável por abrigo) deixam de cum-

prir com as obrigações previstas no artigo 229 da Constituição 

Federal, tendo condições para isso, podem ser advertidos ver-

balmente, ou por escrito, pelo Conselho Tutelar. 
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Repetimos: sempre que o Conselho Tutelar identificar desvios 

da realidade em relação ao que dispõe o Livro I do Estatuto (ar-

tigos 1 a 85) tomará providências para que, na realidade, se cri-

em fatos capazes de corrigir tais desvios (artigos 86 a 267 ). A 

advertência em muitos casos é extremamente eficaz para esse 

fim. Mas atenção: é direito dos pais ou responsável não serem 

constrangidos a ouvir advertências descabidas.  

Por isso, o conselheiro deve ser extremamente competente e ser 

selecionado num rigoroso processo de escolha previsto na lei 

municipal entre os melhores e mais qualificados cidadãos para 

esse tipo de atribuição pública. Não esquecer, os conselheiros 

em seu conjunto formam uma autoridade pública colegiada de 

alto nível, com sofisticadas funções. Conselheiros de baixo nível 

geram só vexames para as pessoas com quem se relacionam, 

para si mesmos e para o município onde exercem sua autorida-

de, a qual deve se iniciar com uma inatacável autoridade moral 

e intelectual.       

22. E QUANTO ÀS MEDIDAS DE PERDA DA GUARDA, 

DESTITUIÇÃO DA TUTELA E SUSPENSÃO  OU DESTITU-

IÇÃO DO PÁTRIO PODER? 

Estas são medidas que o Estatuto exclui do âmbito jurídico ad-

ministrativo do Conselho Tutelar. O artigo 136 do Estatuto auto-

riza este a aplicar as medidas relativas aos pais (artigo 129) que 

vão do inciso I ao VII. As mencionadas acima vão do inciso 

VIII ao X do mesmo artigo e só podem ser aplicadas depois do 

devido processo legal (com procedimentos perfeitamente defini-

dos nos artigos 165 e 155) com amplo direito de defesa dos inte-

ressados.  

Estas não são portanto medidas aplicáveis pelo Conselho Tute-

lar; mas sim, em âmbito jurídico judicial pelo Juiz da Infância e 

da Juventude, que as aplica, depois de receber petição muito 

bem fundamentada nos termos das letras a) e b) do parágrafo 

único do artigo 148 do Estatuto conduzindo um processo rigoro-

so nos termos dos artigos 155 ou 165 e seguintes..  
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Atenção: para essas medidas dos incisos VIII ao X há que se 

provocar a jurisdição judicial através de uma petição muito bem 

fundamentada, porque do contrário se corre o risco das arbitrari-

edades judiciais que existiam antes livremente e que agora per-

sistem (vide, entre outros, o caso escabroso de Jundiaí) quando 

não se cumprem os ritos previstos na lei.  

Quando corretos (repetindo, quando corretos) esses ritos, que 

muitas pessoas impropriamente chamam de filigranas jurídicas, 

é que nos defendem de arbitrariedades. No caso em questão, 

existem para garantir direitos e deveres e não para alterar as 

condições do pátrio poder de forma arbitrária. 

 

23. O QUE É “PROMOVER A EXECUÇÃO  DE SUAS DE-

CISÕES” 

O Conselho Tutelar não é órgão executivo. A grande falha de 

muitos Conselhos Tutelares criados no Brasil é que foram con-

cebidos, organizados e estruturados como órgãos executivos. As 

pessoas que procederam assim confundiram o Conselho Tutelar 

com um grupo de conselheiros que seriam agentes de Programa 

de Atendimento (artigo 90 do Estatuto). 

 Executivos são os muitos órgãos do Poder Executivo municipal, 

devido ao princípio da municipalização, ficando para o Poder 

Executivo Estadual apoiar as ações de descentralização para o 

município e para o Poder Executivo Federal duas coisas:  

1. normas gerais sobre o assunto;  

2. coordenação da descentralização político-

adeministrativa. Notar que não cabe nem ao Estado 

membro nem à União criar, executar ou coordenar 

programas (mas a União vem desobedecendo essa 

vedação constitucional constante do artigo 204). 

A execução dos programas de que depende o atendimento de 

direitos (atendimentos de necessidades básicas) é feita pela Polí-
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tica de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Notar que é o conselho tutelar que depende dos programas e não 

os programas que dependem do conselho tutelar. Essa política 

de atendimento, nos termos do artigo 86 do Estatuto é formulada 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente que define, em cada município, como essa execução será 

distribuída entre as muitas políticas públicas; nelas, os progra-

mas governamentais e os não governamentais.   

Cabe ao Conselho Tutelar cobrar de cada esfera a parte que lhe 

cabe na execução dessa política. Notar que quando uma entidade 

não-governamental executa programas que integram essa políti-

ca de atendimento, ela estará executando um serviço público. 

Essa a razão pela qual as entidades não-governamentais devem 

atuar intensamente no âmbito do Conselho Municipal dos Direi-

tos da Criança e do Adolescente, ao lado das entidades que exe-

cutam programas governamentais. Por essas razões o Conselho 

Tutelar deve promover a execução de suas decisões o que será 

feito no âmbito das entidades governamentais e não-

governamentais de prestação de serviços previstos na Constitui-

ção e no Estatuto. 

24. O QUE É REQUISITAR SERVIÇOS PÚBLICOS NAS 

ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇO SOCIAL, 

PREVIDÊNCIA, TRABALHO E SEGURANÇA 

Requisição é o ato, praticado por quem tem autoridade para isso, 

de determinar uma medida exigível (quer dizer: obrigatória) por 

lei. Existe um princípio constitucional (artigo 5º, II da Constitui-

ção Federal), por nós criado para garantir cidadania, que diz: 

             ninguém será obrigado a fazer ou deixar de  

             fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. 

Assim sendo, o Conselho só pode compelir alguém a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa se houver uma lei que o autorize. 

Pois o Estatuto (artigo 136, III, “a”) dá poderes administrativos 

ao Conselho para requisitar serviços públicos. 
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Que serviços são esses?  São os serviços que, pela Constituição, 

por outras leis e pelo Estatuto, são devidos à criança, ao adoles-

cente e à sua família. Num país que se habituou a não cumprir as 

leis e se habituou a aceitar que não se cumpram as leis, com o 

Estatuto viemos para introduzir novos usos, hábitos e costumes 

no âmbito da sociedade política e juridicamente organizada.  

Esses novos hábitos começam quando, tendo repartições públi-

cas praticado o velho uso, hábito, costume da não-oferta ou ofer-

ta irregular de serviços devido (saúde, educação, esporte, cultu-

ra, lazer, segurança, assistência, etc.) o cidadão ofendido passa a 

praticar o novo hábito de defender seu direito. 

Para a defesa de direitos do cidadão, no âmbito administrativo, o 

Conselho requisita serviços públicos. Isso se faz através de uma 

correspondência oficial, em formulário específico para esse fim 

ou mesmo verbalmente ou por telefone. Se a requisição for ver-

bal ou telefônica há que haver testemunhas ou outro meio de 

prova, para a eventualidade de resistência do requisitado e hou-

ver necessidade de levar o conflito assim instalado a um juiz. 

O Estatuto limita tais requisições às áreas de saúde, educação, 

serviço social, previdência, trabalho e segurança.  Na verdade, 

entretanto, outras áreas, como esporte, cultura, lazer, alimenta-

ção, saneamento, habitação, estão cobertas por outros artigos 

tais como os de nº 4, 59, 71 e 74. 

Isso quer dizer que, embora tecnicamente o Conselho Tutelar 

não tenha autorização legal para fazer requisição nessas áreas, 

na verdade nelas ele pode influir poderosamente exercitando, 

como já comentamos no número 19, 2, o dever que lhe é confe-

rido pelo artigo 220 do Estatuto. 

25. COMO O CONSELHO TUTELAR DEVE AGIR SE SUA 

REQUISIÇÃO FOR REJEITADA SEM JUSTA CAUSA 

Nesse caso, a autoridade, o funcionário, o agente público que 

rejeitarem a requisição podem cometer o crime (artigo 236 do 

Estatuto) de impedir ou embaraçar a ação de membro do Conse-
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lho Tutelar no exercício de sua função. Para acusar desse crime, 

o Conselho deve oferecer provas de que efetivamente houve 

impedimento ou embaraço e não mera resistência ao cumpri-

mento da requisição. Ou então, ao resistir à requisição, note  

bem: injustificadamente, o agente pode estar cometendo  a in-

fração administrativa (artigo 249 do Estatuto) de descumprir, 

dolosa ou culposamente, determinação do Conselho Tutelar. O 

crime é punível com prisão, a infração administrativa, com mul-

ta. 

O Conselho deve agir como comentado nos números que vêm a 

seguir. 

26. O QUE É REPRESENTAR JUNTO A AUTORIDADE JU-

DICIÁRIA NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO INJUSTI-

FICADO DE SUAS DELIBERAÇÕES 

Já verificamos que o Conselho Tutelar executa funções públicas 

não judiciais. Ou seja, não julga, nem é subordinado a juiz. Sua 

jurisdição é administrativa. Em razão disso, quando há descum-

primento injustificado de suas deliberações, não cabe ao Conse-

lho Tutelar, como a ninguém, “fazer justiça pelas próprias 

mãos”. O assunto deve ser levado ao Poder Judiciário, porque 

cabe a este julgar conflitos, como o que passa a existir com o 

Conselho requisitando algo em nome da Constituição e do Esta-

tuto e alguém resistindo a essa requisição. 

Representar, no caso, é pedir providências, expondo à autorida-

de judiciária fato ocorrido por omissão ou abuso de pessoa no 

âmbito da família, da sociedade ou da administração pública, 

através do qual alguém sem justificativa, descumpriu delibera-

ção do Conselho Tutelar, seja quanto à aplicação de medidas (de 

proteção ou pertinentes aos pais ou responsável) ou quanto à 

requisição de serviço público obrigatório. 

Tal exposição pode ser feita através de correspondência oficial 

ou de formulário específico impresso para esse fim e constará de 

cinco partes:  
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Primeira:   Invocação, na qual aquele que representa se dirige à 

autoridade judiciária mencionando-lhe o nome, seu cargo e sua 

jurisdição;  

Segunda:   O Fundamento, através da qual o Conselho Tutelar 

menciona com base em que artigos do Estatuto faz o pedido e 

em que artigos do Estatuto a autoridade a quem se dirige deve 

atender a esse pedido;  

Terceira:    Os fatos, através da qual o Conselho Tutelar narra 

os fatos que dão origem à representação;  

Quarta:   O pedido, na qual o Conselho Tutelar faz ao Juiz o 

pedido das providências necessárias. Atenção: no regime anteri-

or (do arbitrário Código de Menores) as pessoas pediam “as de-

vidas providências” ao juiz, porque cabia ao juiz, naquele antiju-

rídico regime definir o que lhe parecia melhor, segundo seu arbí-

trio pessoal. Agora não. Agora se pedem coisas específicas 

(nunca as devidas providências), fundamentando o pedido na 

lei, para que o juiz, fundamentado na lei, justifique sua decisão. 

Quem não se conformar com essa decisão (com os fundamentos 

mencionados pelo juiz) recorre para alterar a decisão. Então, as 

providências pedidas são especificamente de dois tipos e esse 

pedido consta de duas partes:  

Primeira parte -  o pedido para que o Juiz, nos termos do artigo 

148, VII, ouvindo os argumentos de negativa do requisitado, 

determine o cumprimento da requisição feita pelo Conselho Tu-

telar (atenção: o pedido não é para que o juiz aplique medida, 

mas para que determine uma obrigação de fazer: cumprir a me-

dida aplicada pelo Conselho Tutelar); 

Segunda parte -  o pedido para que o juiz instaure processo nos 

termos dos artigos 194 a 197 do Estatuto, ouvindo também o 

que tem a dizer o requisitado, para impor penalidade administra-

tiva por descumprimento do artigo 249 do Estatuto. 

O juiz, funcionário público de carreira, devido ao princípio da 

inércia que preside os atos do Poder Judiciário, somente pode 
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agir quando provocado, ou seja, quando alguém (cidadão ou 

autoridade) desde que autorizado por lei, exponha um fato, ex-

ponha a lei, exponha o desvio entre um e outra e peça a provi-

dência cabível que corrija o desvio entre fato e norma. Vê-se por 

aí que temos regras para garantir os direitos e os deveres de to-

dos. A isso se chama estado de Direito, ou seja, um estado soci-

al, um estar social em que há regras para que as pessoas cum-

pram regras de conduta que são do bem comum, que são de bom 

trato, e não do livre arbítrio irresponsável dos indivíduos... 

Entregue regularmente a representação o caso passará à esfera 

da Justiça da Infância e da Juventude, a qual adotará as medidas 

cabíveis para, respeitando direitos e deveres, compelir aquele 

que descumpriu deliberação do Conselho Tutelar a agir de acor-

do com o Estatuto (depois de garantir o direito de defesa à pes-

soa que resistiu  à representação), cumprindo a decisão do Con-

selho e, se for o caso, aplicando a punição correspondente. É 

nesse mundo de sofisticação da cidadania que foi prevista a atu-

ação do Conselho Tutelar, coisa incompatível com conselheiros 

de escassa instrução e precária formação humanística. 

27. O QUE É ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NOTÍCIA QUE CONSTITUA INFRAÇÃO  ADMINISTRA-

TIVA OU PENAL CONTRA OS DIREITOS  DA CRIANÇA 

OU ADOLESCENTE 

É, através de correspondência oficial ou impresso especifica-

mente criado para esse fim, comunicar ao Promotor de Justiça 

local os fatos de que o Conselho tenha tomado conhecimento e 

que estejam enquadrados no que dispõem os artigos 225 a 258 

do Estatuto. 

Quando o artigo 136, IV o Estatuto determina que o Conselho 

encaminhe as infrações administrativas e os crimes tipificados 

contra a criança e o adolescente, vai além do Estatuto e se refere 

também ao Código Penal, à lei das contravenções e outras leis 

ou normas criminais (que os juristas chamam de extravagantes). 

É da natureza do Conselho Tutelar (artigo 131) zelar pelo cum-
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primento dos direitos da criança e do adolescente, comunicando 

os crimes que, mesmo fora do Estatuto, são tipificados (quer 

dizer, são descritos na lei) como sendo contra a população infan-

to-juvenil.  

Atenção: O processo para apurar os crimes previstos nos artigos 

228 a 244 do Estatuto (punidos com prisão) correm NA JUSTI-

ÇA CRIMINAL. O processo para apurar as infrações adminis-

trativas previstas nos artigos  245 a 258 do Estatuto correm NA 

JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, segundo as 

regras dos artigos 194 a 197 do Estatuto 

28. O QUE É PROVIDENCIAR A MEDIDA   

      ESTABELECIDA PELA AUTORIDADE    

      JUDICIÁRIA, DENTRE AS PREVISTAS  NO   

      ARTIGO 101, DE I A VI PARA O AUTOR DE  

      ATO INFRACIONAL 

Nos seus encargos pelo cumprimento dos direitos da criança e 

do adolescente (artigo 131 do Estatuto) deve o Conselho Tutelar 

zelar para que a medida estabelecida pela autoridade judiciária, 

nesse caso, se cumpra adequadamente em busca dos fins sociais 

a que ela se destina. 

A esse respeito cabe lembrar a regra de ouro do Estatuto expres-

sa em seu    

art. 6º    Na interpretação desta lei levar-se-ão em conta  os 

fins sociais a que ela se dirige, as exigências do                         

bem comum, os direitos e deveres individuais e                      

coletivos, e a condição peculiar da criança e do                           

adolescente como pessoas em desenvolvimento. 
Tendo o adolescente praticado o ato infracional, isso significa 

que ele violou o limite ético aceitável pela sociedade brasileira 

política e juridicamente organizada.  Esse limite é a linha que 

separa o mundo dos atos lícitos do mundo do crime. 

Ao aplicar medida sócio-educativa ou de proteção, o Juiz tem 

por fim social condicionar o retorno do adolescente para aquém 
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dessa linha que ele ultrapassou com o ato praticado.  O Estatuto 

quer que o Conselho Tutelar faça o controle dessas condições 

nos casos em que a medida aplicada for “de proteção” (artigo 

101 do Estatuto) e, em nome dessa mesma sociedade política e 

juridicamente organizada, acione os serviços públicos que as 

garantam segundo as exigências do bem comum. 

Os comentários que fizemos ao número 18 referiam-se às medi-

das de proteção aplicáveis quando crianças e adolescentes en-

contravam-se na iminência de praticarem atos anti-sociais (de 

que os infracionais são os mais graves, porque são infrações à 

lei criminal). Aqui estamos tratando dos adolescentes que prati-

caram esses atos criminais, violando a cidadania dos seus seme-

lhantes no conjunto de direitos e deveres socialmente exigíveis 

de todos e de cada um. 

Os programas que executam medidas de proteção e sócio-

educativos são da responsabilidade de entidades de atendimento 

previstas no artigo 90 do Estatuto. Segundo o artigo 95, essas 

entidades são fiscalizadas pelo Conselho Tutelar, pelo Judiciário 

e pelo  Ministério Público, naturalmente, em razão dos casos 

que atendem, porque o promotor, o juiz e o conselho não são 

fiscais em sua atividade fim, mas usam a fiscalização como 

meio de cumprir suas atribuições legais... 

Tais programas, segundo o espírito do artigo 6º tem a índole de 

trabalharem pela prevenção da criminalidade. Ao zelar pelo a-

tendimento dos direitos de adolescentes nesse campo, o Conse-

lho Tutelar vai muito além da ação sobre indivíduos, efetuando 

relevante trabalho no campo da criminologia aplicada, o que nos 

lembra das qualificações exigíveis do Conselheiro Tutelar: A lei 

municipal deve prever, além dos requisitos da lei federal,  con-

dições locais para sua escolha, tais como nível de escolaridade, 

submissão a prova de conhecimentos, etc. Ou seja, o processo de 

escolha do conselheiro se fará através de rigorosos meios de 

seleção locais, específicos do município em questão, tudo em 
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função de condições que atendam o bem comum e o conjunto de 

direitos e deveres em jogo nas relações sociais. 

29. O QUE É EXPEDIR NOTIFICAÇÕES 

Notificar, no caso, é o Conselho Tutelar dar a alguém notícia de 

fato ou ato praticado que legalmente gera importantes conse-

qüências jurídicas. A notificação pode ser feita através de cor-

respondência oficial ou em impresso especialmente criado para 

esse fim. 

A notificação do Conselho Tutelar pode se referir a atos ou fatos 

passados ou futuros, segundo se refiram a situações ocorridas ou 

a ocorrer que gerem importantes conseqüências jurídicas ema-

nadas do Estatuto, da Constituição ou outras legislações. 

O Conselho pode expedir notificação de que algo ocorreu. E-

xemplo: Notificar o Diretor de Escola de que o Conselho deter-

minou a medida de proteção nº III (matrícula e frequência obri-

gatórias) em relação ao aluno fulano de tal, matriculado naquela 

unidade de ensino. Ou expedir notificação para que algo ocor-

ra. Exemplo: Notificar os pais do aluno fulano de tal para que 

cumpra a medida aplicada, garantindo a freqüência obrigatória 

de seu filho em estabelecimento de ensino, em decorrência de 

seu dever constitucional de assistí-lo, criá-lo e educá-lo. 

Entretanto, é com as notificações que muitos Conselhos Tutela-

res e até mesmo muitos conselheiros individuais (usurpando a 

função do Conselho como colegiado – usurpar é crime -) vêm 

agindo como a mão do gato ameaçadora e violadora de direitos. 

Estão confundindo a competência de expedir notificações com a 

competência de expedir intimações. As “intimações” são coerci-

tivas, pois são expedidas no âmbito dos inquéritos regularmente 

instaurados para apurar crimes pela polícia, ou pelo Ministério 

Público, ou no âmbito do devido processo legal pelo juiz. A 

intimação (coercitiva) supõe sempre a existência de indícios, em 

busca de provas, ou de provas substancialmente apresentadas 

por quem denuncia. 
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Notificações vêm sendo expedidas por Conselhos ou conselhei-

ros com base em denúncias anônimas, e já mostramos neste tex-

to (capítulo 4: A Vinculação à Cidadania, à Lei”) que a Consti-

tuição proíbe o anonimato, o qual não pode fundamentar qual-

quer tipo de constrangimento ou restrição de direitos. As notifi-

cações do Conselho Tutelar produzem seus efeitos ao darem ao 

interessado o conhecimento de certos fatos ou atos administrati-

vamente importantes.  

Se houver obrigação de fazer ou não fazer, e o notificado resistir 

ao que o Conselho Tutelar julga dever ele (notificado) fazer ou 

não fazer, estabelece-se um conflito (entre o que o Conselho 

Tutelar quer e o notificado não quer). Esse conflito deve ser re-

solvido na via judicial, garantido ao notificado o pleno direito de 

defesa de seu ponto de vista. Mas acusações anônimas não po-

dem, seriamente, gerar qualquer tipo de constrangimento ou 

restrição. Quando muito pode gerar uma investigação social 

(pelo profissional competente que é o assistentes social) ou poli-

cial. 

 

        

30. O QUE É “REQUISITAR CERTIDÕES DE NASCIMEN-

TO E DE ÓBITO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE 

QUANDO NECESSÁRIO” 

O Estatuto dispõe expressamente que: 

art. 102.   As medidas de proteção de que trata este capítulo 

serão acompanhadas da regularização do registro civil. 

Parágrafo 1º  Verificada a inexistência de registro anterior, o 

assento de nascimento da criança ou adolescente será feito à 

vista dos elementos  disponíveis, mediante requisição da autori-

dade judiciária. 

Parágrafo 2º   Os registros e certidões necessárias à  regulari-

zação de que trata este artigo são isentos de multas, custas e 

emolumentos, gozando de absoluta prioridade. 
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Isso significa que o Conselho, ao determinar quaisquer das me-

didas de proteção, deverá fazê-las acompanhar, necessariamente, 

da regularização do registro civil.  Inexistindo o registro, o Con-

selho comunica ao Juiz para que este requisite o assento do nas-

cimento, o que será feito com absoluta prioridade (passará à 

frente dos demais casos, com isenção de multas, custas e emo-

lumentos, vale dizer, sem despesas para a família).  

Combinando-se o inciso VIII do artigo 136 com o parágrafo 

primeiro do artigo 102, verifica-se que dois são os órgãos legi-

timados para requisitar certidões e registros: A Justiça da Infân-

cia e da Juventude nos casos em que não há registro e o Conse-

lho Tutelar nos casos em que há o registro mas, administrativa-

mente, há a necessidade da certidão que comprove a existência 

desse registro. 

Uma observação importante: Certos Cartórios estão opondo obs-

táculos para expedir tais certidões; muitos agridem o destinatá-

rio da certidão, discriminando-o com um escandaloso carimbo 

bem visível que declara ter sido a certidão emitida gratuitamente 

pela condição de pobreza do destinatário. Deve o Conselho Tu-

telar ao fazer a requisição alertar o Cartório que esse artigo 102 

acima transcrito não menciona condição alguma de pobreza: a 

emissão é gratuita porque a norma legal assim o determina.  

Onde a lei não discrimina, não cabe ao interprete discriminar. 

Em todo caso, mesmo que fosse por pobreza, o carimbo na for-

ma como vem sendo utilizado é discriminador e fere a dignidade 

da pessoa, violando, nesse caso o artigo 227 da Constituição e o 

artigo 4º do Estatuto.      

31. O QUE É “ASSESSORAR O PODER EXECUTIVO LO-

CAL NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁ-

RIA PARA PLANOS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTO 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE“ 

Quando da vigência do antigo Direito do Menor (que como se 

viu era um anti Direito por abolir princípios gerais de Direito e 
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fundamentar-se em arbitrariedades), a legislação brasileira não 

continha normas para compelir o Executivo e o Legislativo a 

cumprirem com suas obrigações para com crianças e adolescen-

tes no âmbito das políticas públicas. Não era do espírito daquela 

legislação interferir nas irregularidades (ilegalidades e abusos de 

poder) que o Estado cometia contra a população infanto-juvenil. 

Agora, com o novo Direito da Criança e do Adolescente, é do 

espírito do ordenamento jurídico brasileiro atuar poderosamente 

para que a não-oferta e a oferta irregular de serviços públicos 

sejam devidamente corrigidos, quando vierem a ocorrer. E tudo 

começa com a existência ou não de recursos públicos capazes de 

financiar, viabilizar, criar ou manter serviços devidos à família, 

à criança e ao adolescente. 

Antes, nunca Juizes sentenciaram determinando que o Municí-

pio, o Estado ou a União criassem serviços devidos nesses ter-

mos, porque nenhum dispositivo legal os autorizava a isso. Ago-

ra, com o Estatuto, normas expressas existem a respeito. O prin-

cípio geral é constitucional (artigo 227), da prioridade absoluta 

no atendimento dos direitos da criança e do adolescente (valen-

do pois para todos esses direitos). 

Regulamentando essa prioridade, ou seja, definindo legalmente 

no que ela consiste, o Estatuto dispõe em seu artigo 4º que a 

garantia de prioridade compreende: 

a. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer cir     

      cunstâncias; 

b. precedência de atendimento nos serviços públicos ou de rele 

      vância pública; 

c. preferência na formulação e na execução das políticas soci-

ais públicas; 

d. destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas rela  

      cionadas com a proteção à infância e à juventude. 

Ou seja, a própria elaboração orçamentária está sujeita ao prin-

cípio da prioridade absoluta. Por essa razão, o Estatuto prevê 
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que o órgão encarregado de atender casos de ameaças ou viola-

ções a esses direitos (o Conselho Tutelar) tenha a atribuição de 

assessorar o Poder Executivo local na elaboração orçamentária. 

É atribuição do Poder Executivo propor o orçamento (no caso 

dos programas previstos pelo Estatuto em seu artigo 90, essa 

proposição de um orçamento – para os programas – deve ser 

proposto com a participação da população no Conselho Munici-

pal dos Direitos). Proposto de comum acordo entre a metade 

governamental e a metade não governamental do Conselho, o 

orçamento é discutido e, se for o caso, aprovado pela Câmara de 

Vereadores local quando o assunto é municipal. É aprovado pela 

Assembléia Legislativa local, quando o assunto é da esfera do 

Estado membro a que o Município pertence. Mas não esquecer 

nunca que o princípio do Estatuto é o da municipalização. 

Nessa propositura e nessa aprovação, devem o Executivo e o 

Legislativo prever sempre recursos para planos e programas de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente, princi-

palmente naquilo que não foi contemplado no exercício anterior. 

Para essa propositura, o Executivo deve se assessorar do Conse-

lho Tutelar. Recebendo reclamações e denúncias sobre a não-

oferta ou a oferta irregular de serviços públicos obrigatórios, o 

Conselho Tutelar tem condições de informar ao executivo onde 

o desvio entre os fatos e a norma (da Constituição, do Estatuto) 

vem ocorrendo com freqüência.  Para a correção desses desvios, 

a primeira providência é reservar recursos para que os serviços 

públicos possam funcionar segundo o princípio da prioridade 

absoluta. 

A função do Conselho Tutelar, nesse caso, é de assessorar. (Ou 

seja, além de chefiar um sistema de garantias, assessora o Exe-

cutivo). Nesse aspectos, na função comissionada que recebem 

da população através de organizações representativas (da popu-

lação), os conselheiros exercem, em colegiado, a função de as-

sessorar o executivo. Mas deve-se observar que quando o Exe-

cutivo não prevê e o Legislativo não aprova recursos para servi-
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ços indispensáveis, essa omissão de um ou de outro, ou dos dois, 

cria a não-oferta ou a oferta irregular de serviços previstos no 

artigo 208 do Estatuto. Essa não-oferta ou oferta irregular são, 

concretamente, ameaça ou violação de direitos garantidos na 

Constituição e no Estatuto. 

Nesse caso, cabe ao Conselho Tutelar, cumprindo o dever que 

lhe é imposto pelo artigo 220 do Estatuto, dar notícia do fato ao 

Promotor local da Infância e da Juventude, para que ele, promo-

tor, entre com ação pública mandamental (o rito sumário do  

mandado de segurança mostra a característica básica da ação 

mandamental típica), solicitando ao Juiz que determine a provi-

são de recursos necessários, como condição sine qua non para 

que a oferta regular de serviços seja garantida no exercício or-

çamentário correspondente (ler com cuidado o artigo 213 do 

Estatuto). 

O Executivo e o Legislativo podem querer argumentar que eles 

(o prefeito e os vereadores) desfrutam do poder discricionário da 

proposição e da aprovação do orçamento público. Essa discri-

cionariedade é representada pela faculdade de decidir sobre a 

oportunidade e a conveniência de se priorizar esta ou aquela área 

dos serviços públicos com um montante maior ou menor de re-

cursos orçamentários. 

O Conselho Tutelar argumentará entretanto com a circunstância 

de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude e lei (Constituição, art. 5º,II). Ora, a 

Constituição, que é a Lei Maior, fixa o princípio da prioridade 

absoluta. Não se trata de uma prioridade qualquer, o que já seria 

suficiente. Mas de prioridade absoluta, a qual é regulamentada 

pelo artigo 4º do Estatuto. Prefeitura e Câmara de Vereadores 

deverão dar prioridade absoluta ao que dispõem Constituição e 

Estatuto, ao exercitarem os princípios da conveniência e da o-

portunidade de fixar prioridades orçamentárias. O mesmo vale 

para o Governo do Estado e Assembléia Legislativa, para o Go-

verno Federal e o Congresso Nacional. 
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Ministério Público e Judiciário, postos em movimento pelo Con-

selho Tutelar cumprindo o artigo 220 do Estatuto, se determina-

rão portanto no sentido de que conveniência e oportunidade para 

crianças e adolescentes já estão fixadas na Constituição e no 

Estatuto. Não detalharei isso aqui. Outros textos meus tratam do 

problema. 

32. O QUE É REPRESENTAR, EM NOME DA PESSOA E 

DA FAMÍLIA, CONTRA A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 

PREVISTOS NO ARTIGO 220, PARÁGRAFO 3º, II DA   

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

O que é representar em nome da pessoa e da família 
Representar contra a violação desses direitos significa o Conse-

lho Tutelar, tendo recebido reclamação expressa de quem se 

julgou prejudicado, encaminhar requerimento ao Juiz da Infân-

cia e da Juventude expondo os fatos violadores, explicitando as 

normas violadas, descrevendo o desvio inaceitável entre os fatos 

e as normas e pedindo as providências judiciais cabíveis. 

Quais são as providências judiciais cabíveis 
O Estatuto caracteriza como infração administrativa (art. 254) 

transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário 

diverso do autorizado, ou sem aviso de sua classificação. 

Se for este o caso, a providência judicial será aplicar a pena cor-

respondente prevista no mesmo artigo 254: multa de vinte a cem 

salários-de-referência, duplicada em caso de reincidência, po-

dendo a autoridade judiciária determinar a suspensão da pro-

gramação da emissora por até dois dias. O valor da multa vai 

para o fundo controlado pelo Conselho Municipal de Direitos. 

O que é “violação dos direitos previstos no artigo 220 da Cons-

tituição Federal” 
Em seu artigo 220, a Constituição imprime o princípio da livre 

manifestação do pensamento, criação, expressão e informação, 
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com a ressalva de que devem ser observadas as normas a esse 

respeito previstas na própria Constituição. 

O inciso II do parágrafo 3º desse artigo impõe a norma de que 

compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à 

pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de progra-

mas e programações de rádio e televisão que contrariem o dis-

posto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, prá-

ticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambi-

ente. 

O inciso I manda a lei federal (no caso o Estatuto) regular diver-

sões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar 

sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomen-

dam, locais e horários em que sua apresentação se mostre inade-

quada. 

O artigo 221 da Constituição dispõe que a produção e a progra-

mação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguin-

tes princípios: 

I -    preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas; 

II -   promoção da cultura nacional e regional e estímulo à pro-

dução  independente que objetive sua divulgação; 

III - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

Essa a razão pela qual o Estatuto (lei federal) estabelece meios 

legais que garantem à pessoa e à família se defenderem de pro-

gramas ou programações que contrariam esses princípios. Com 

relação ao primeiro desses princípios, deve o Conselho Tutelar 

levar sempre em consideração o que o Estatuto trata no 

 art. 74.  O Poder Público, através do órgão competente, regu-

lará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a 

natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, lo-

cais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 

Cumprindo esse artigo, o Ministério da Justiça emitiu normas a 

respeito, fixando as faixas etárias correspondentes. Através da 
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Portaria 773 de 19 de outubro de 1990 (os interessados deverão 

ver o Diário Oficial da União de 29-10-1990) o Ministro da Jus-

tiça dispõe que os programas para emissão de televisão, inclusi-

ve trailers deverão ter classificação indicativa feita por órgão 

competente daquele Ministério e publicada no Diário Oficial da 

União para conhecimento geral da população.  

Quando a classificação for livre o programa pode ser veiculado 

em qualquer horário¸quando não recomendado para menores 

de 12 anos, é inadequado para antes das vinte horas; se não re-

comendado para menores de 14 anos é inadequado para antes 

das vinte e uma horas¸classificado como não recomendado 

para menores de 18 anos, é inadequado para antes das vinte e 

três horas. 

Nesses termos, a classificação é indicativa, ou seja indica os 

horários de adequação às faixas etárias (que como se viu vai até 

18 anos). Não havendo censura prévia no País, está proibido ao 

Ministério da Justiça proibir a veiculação de filmes ou progra-

mas. Assim sendo, se não classificado numa dessas quatro faixas 

indicativas, o filme ou programa podem ser exibidos após as 23 

horas. Mas mesmo assim, se a população quiser, pode fazer 

campanha de boicote à televisão ou ao patrocinador do progra-

ma. Quando bem feito, isso funciona. O bolso é, afinal, o órgão 

mais sensível do corpo humano. Que se vá portanto ao bolso dos 

que lucram com programas inaceitáveis para as comunidades... 

A mesma Portaria do Ministério da Justiça também dispõe que 

são dispensados de classificação os programas de televisão 

transmitidos ao vivo, responsabilizando-se o titular da empresa 

televisiva ou seu apresentador e toda a equipe de produção, pe-

los abusos e desrespeito à legislação e normas regulamentares 

vigentes. Para que o público se oriente sobre qual a classificação 

do programa levado ao ar, a portaria estabelece que nenhum 

programa de rádio ou televisão será apresentado sem aviso de 

sua classificação, antes e durante a transmissão. 
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Fica claro portanto que o Conselho Tutelar representa à autori-

dade judiciária pedindo a aplicação de multa pela infração ad-

ministrativa (artigo 254 do Estatuto), quando não ouver aviso de 

sua classificação, quando desrespeitada a classificação indicati-

va do Ministério da Justiça ou pedirá a aplicação de sanção por 

responsabilidade civil, no caso de abusos nos programas ao vi-

vo, que são dispensados dessa classificação. 

 

33.  O QUE É “REPRESENTAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

PARA EFEITO DAS AÇÕES DE PERDA OU SUSPENSÃO 

DO PÁTRIO PODER” 

Quando o Conselho Tutelar atende reclamações ou recebe de-

núncias de ameaças ou violações a direitos de criança ou adoles-

cente pode, como vimos, aplicar medidas de proteção relaciona-

das à própria criança ou adolescente, ou medidas relativas aos 

pais ou responsável. Essas “medidas” se destinam a garantir que 

o ameaçado ou violado seja assistido, criado e educado. 

Há porém situações em que esse processo de assistência, criação 

e educação não pode ou não deve continuar a ser exercido pelo 

próprio pai ou mãe. São os casos mais graves, em que os pais 

estão sujeitos a processo, com amplo direito de se defenderem, 

para possível perda ou suspensão temporária do pátrio poder. 

Essas providências são da alçada da Justiça da Infância e da Ju-

ventude, casos em que o Conselho Tutelar  toma as providências 

urgentes que lhe são destinadas pelo Estatuto para proteção do 

filho e encaminha representação ao Promotor para que este mo-

va, no Judiciário, a competente ação relativa ao pátrio poder. 

Representar, em Direito, é expor alguma coisa a uma autoridade. 

Essa exposição, como vimos, consiste em descrever os fatos da 

realidade, descrever a norma violada, identificar o desvio entre 

os fatos e a norma, mostrar como se corrige o desvio (repetindo: 

há que saber e mostrar como se corrige o desvio, o que não é 
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possível para pessoas ignorantes) e pedir as providências para 

essa correção. 

No caso, o promotor é quem é legitimado pelo Estado para pro-

por a ação de suspensão ou perda do pátrio poder, perante o Juiz 

competente. O Conselho leva ao promotor elementos de convic-

ção para que este exerça a representação judicial. Elementos de 

convicção são indícios, são provas. Sem indícios ou provas não 

há como querer iniciar um processo contra alguém. E sem o de-

vido processo legal não há como se querer tirar o exercício da 

guarda dos filhos, pois a guarda é atributo do exercício do pá-

trio poder.  

Muitos Conselho Tutelares (ou muitos conselheiros individuais, 

usurpando atribuição do Conselho) andam agindo como a mão 

do gato, ou  querendo que o promotor de justiça aja como a mão 

do gato, quando pretendem, forçam, criam constrangimentos, 

para que pais ou mães percam a guarda dos filhos sem apontar  

elementos que mostrem haver realmente indícios ou provas de 

grave violação aos deveres do pátrio poder. 

34. O QUE É COMPETÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR 

Competência do Conselho Tutelar é o limite funcional (conjunto 

das atribuições previstas no artigo 136 do Estatuto) e territorial 

(locais onde pode atuar) do serviço público por ele prestado à 

população. 

Como se determina a competência territorial 
A Competência territorial tem dois aspectos. O primeiro é o da 

jurisdição do Conselho Tutelar. Diz-se que o Conselho Tutelar 

tem jurisdição administrativa sobre determinada área quando, no 

espaço físico do Município, a Lei Municipal fixa os limites so-

bre os quais o Conselho tem o poder de praticar o serviço públi-

co previsto em suas atribuições, resolvendo os problemas que 

lhe são afetos (como se viu no comentário ao número 1. esse 

poder advém dos artigos 24, XV e parágrafo 1º e 3º,  e 30, I e V 

da Constituição Federal. 
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Cabe à lei que o cria definir se o Conselho atuará atendendo 

casos de todo o território municipal, ou se haverá mais de um, 

cada um deles atuando numa parte definida desse território. Em 

princípio o Município deve organizar dezenas ou centenas de 

serviços para desenvolver programas de proteção e sócio-

educativos, mas deve ter um só Conselho Tutelar. Nesse caso, a 

competência deste se estende por todo o território municipal. 

Muitos municípios estão errando ao criar muitos Conselhos Tu-

telares que acabam exercendo a função dos programas. Conse-

lho Tutelar não é programa. É uma Autoridade Pública munici-

pal. 

O segundo aspecto refere-se ao local de onde provém o tipo de 

caso levado à apreciação do Conselho Tutelar. Temos aí três 

sub-aspectos: o do domicílio dos pais ou responsável; o do lugar 

da prática do ato infracional; o do lugar da emissão de rádio ou 

televisão. 

Competência pelo domicílio 
É competente para receber queixas, reclamações ou denúncias, o 

Conselho Tutelar cuja jurisdição administrativa se estenda ao 

território onde os pais ou responsável tenham domicílio.  Ou 

seja, existindo pais ou responsável, onde eles mantiverem resi-

dência com ânimo de permanência (isso é domicílio), desse pe-

daço do território municipal é competente o Conselho Tutelar 

para tomar conhecimento da ameaça ou violação de direitos da 

criança ou adolescente. 

Se só houver um Conselho Tutelar, é ele competente para pres-

tar seus serviços públicos a todos os casos em que os pais resi-

dam nesse município. 

O princípio geral é portanto o seguinte: Pouco importa onde o 

ato ou a omissão foi praticada na ameaça ou violação de criança 

ou adolescente. O caso será apreciado pelo Conselho Tutelar do 

local onde os pais tenham seu domicílio. Se pai e mãe residi-

rem em locais diferentes, em qualquer deles. Se um deles apenas 

tiver a guarda, prevalece o domicílio deste. 
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Competência pelo local 
Dá-se essa competência quando ocorre a falta dos pais ou res-

ponsável. Ou seja, não havendo pais ou responsável, ou não 

sendo possível identificá-los, é competente para receber queixa, 

reclamação ou denúncia, o Conselho Tutelar do local onde se 

encontre a criança ou o adolescente. 

Para que o próprio Conselho Tutelar não se torne mais um servi-

ço público lesivo aos direitos de crianças e adolescentes, sendo 

impossível localizar pais ou responsável, deve assumir a prote-

ção do caso o Conselho Tutelar do local onde os lesados se en-

contrem, evitando toda e qualquer delonga burocratizante. 

Jamais se poderia admitir que o Conselho retardasse a proteção 

devida, por questões formais de onde residam ou se encontrem 

pais ou responsável. Atendido o caso, se a posteriori se identifi-

carem pais ou responsável, o Conselho Tutelar originário infor-

malmente encaminha o caso ao Conselho Tutelar da jurisdição 

domiciliar, passando-lhe rapidamente a informação que porven-

tura tenha a respeito. 

O Conselho Tutelar não é criado para disputar com outro quem 

protege ou não determinada criança. Mas sim, para dar a prote-

ção, com prioridade absoluta (artigo 227 da Constituição; 4º e 6º 

do Estatuto). 

Competência pelo ato praticado 
É competente para atender ao caso, aplicar medidas ou requisitar 

serviços, o Conselho Tutelar do local onde se deu a prática do 

ato infracional. 

Quando o ato é praticado por adolescente, normalmente o Juiz 

aplica medidas sócio-educativas (artigo 112 do Estatuto) mas 

pode aplicar, se o caso requer, medidas de proteção (artigo 101) 

vedada a medida de abrigo (a medida de abrigo é privativa do 

Conselho Tutelar, não há um só lugar do Estatuto que lhe dê 

essa competência). Quando aplica medidas sócio-educativas, o 

juiz encaminha o adolescente para o serviço público de entidade 
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governamental ou não-governamental que desenvolve programa 

sócio-educativo devidamente registrado no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quando aplica medi-

da de proteção, o Juiz encaminha o caso para o Conselho Tutelar 

providenciar como consta do comentário ao número 34.  

Quando o infrator é criança (até 12 anos incompletos) é compe-

tente para aplicar medidas previstas nos artigos 101 e 129 do 

Estatuto (1. de proteção; 2.  relativas aos pais ou responsável), 

bem como requisitar serviços públicos, o Conselho Tutelar cuja 

jurisdição se estende ao local onde o ato foi praticado. 

Se vários forem os atos praticados e um deles já tiver sendo a-

preciado por um Conselho, os demais atos devem a ele ser ane-

xados. Essa anexação para harmonia da proteção a ser garantida 

se chama, em teoria jurídica prevenção, o que mais uma vez 

mostra que a mesma palavra pode ter várias acepções. Da mes-

ma forma, se queixas forem feitas a Conselhos diferentes por 

atos praticados pela mesma criança as matérias devem ser unifi-

cadas num deles (a isso se dá o nome - também equívoco - de 

conexão e continência, em teoria jurídica). Por exemplo, as ma-

térias devem ser unificadas no Conselho Tutelar que tenha juris-

dição do domicílio dos pais, ou se for mais conveniente, do local 

onde o serviço requisitado deva ser prestado. Tudo isso, para 

manter a harmonia da medida tutelar cabível (ver artigos 137 e 

147, parágrafo 1º do Estatuto) 

De qualquer forma, a execução das medidas aplicadas poderá 

sempre ser delegada (transferida) ao Conselho Tutelar compe-

tente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde se 

encontra a sede da entidade que abrigar a criança ou o adoles-

cente (artigo 147, parágrafo 2º do Estatuto). 

Competência pelo local da emissão 
Já vimos que o Conselho Tutelar tem a atribuição de representar 

em nome da pessoa e da família contra a violação de direitos 

cometida através da emissão de rádio ou televisão. 
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O Estatuto prevê (artigo 147, parágrafo 3º) que a penalidade a 

ser aplicada à estação emissora é da competência do Juiz do 

local da emissão, salvo quando a transmissão atinja mais de uma 

comarca, caso em que a competência passa a ser do Juiz da sede 

estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para toda 

as transmissoras ou retransmissoras do respectivo Estado. 

Assim sendo, recebida a reclamação no município onde se situa, 

ou na área municipal sob sua jurisdição, o Conselho Tutelar faz 

a representação ao Juiz da Comarca da sede estadual da emisso-

ra,cumprindo o que determina os artigos 138 e 147, I e II do 

Estatuto. 

35. COMO SÃO ESCOLHIDOS OS CONSELHEIROS TUTE-

LARES 

A regra de escolha dos Conselheiros Tutelares encontra-se nos 

artigos 132 e 139 do Estatuto, segundo redação que lhes foi dada 

pela Lei 8.242 de 12 de outubro de 1991. 

Art. 132 - Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho 

Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunida-

de local  para mandato de três anos, permitida uma recondução. 

Art. 139 - O processo para a escolha dos membros do Conselho 

Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a res-

ponsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. 

36. O QUE QUER DIZER “EM CADA MUNICÍPIO HAVERÁ 

NO MÍNIMO, UM  CONSELHO TUTELAR” 

Significa que, a critério das comunidades locais, o Município 

pode ter um Conselho Tutelar centralizado para atender a todos 

os casos de suas zonas urbana e rural, ou pode ter mais de um 

Conselho, distribuídos segundo critérios geográficos perfeita-

mente definidos na lei que os cria. 

A divisão geográfica, se existir, deve ser muito bem feita, no 

caso de mais de um, para se evitarem conflitos de jurisdição 

administrativa. Só excepcionalmente, por excesso de trabalho, 

ou dificuldade de acesso, se deve ter mais de um. Principalmen-
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te se os conselheiros são remunerados. Há que aplicar mais re-

cursos para remunerar os agentes dos programas. O que deve 

ser multiplicado é o número de serviços públicos que fazem a 

ação programada, prestados por organizações governamentais 

ou não governamentais, que executam os programas de proteção 

e sócio-educativos (ver artigo 90 do Estatuto).  

Para maior clareza: Quem atende as pessoas em estado de ne-

cessidade, quer dizer, quem orienta e apoia (executando pro-

grama em regime de orientação e apoio de que trata o artigo 

90), a quem necessita de orientação e de apoio (no dizer do arti-

go 203, I da Constituição) é assistente social, psicólogo, peda-

gogo, médico, enfermeiro, farmacêutico, advogado ou agente 

comunitário devidamente treinado. O que o Conselho Tutelar 

pode fazer (e para isso foi criado) é determinar que esses agen-

tes (ass.social, etc.etc.) façam o que já deviam ter feito: orientar 

e apoiar aquele que de orientação e apoio necessita.  

Logo, criar conselhos tutelares sem a existência dos programas 

(programa entendido como ação programada) e sem a existência 

dos agentes (que executam programas), é instituir mera buro-

cracia, com os conselheiros tutelares transformados na mão do 

gato que burocraticamente vão infernizar a vida das pessoas na 

chapa quente da sub, da não, da anticidadania. Nesse caso, os 

conselheiros, como meros burocratas, passam a expedir notifica-

ções impertinentes; passam a interferir indevidamente na vida 

das pessoas; passam a  usurpar funções públicas; passam a prati-

car o exercício ilegal de profissões (as profissões de assistente 

social, de psicólogo, de advogados, etc. etc.).  

Por isso, se a senhora prefeita de São Paulo cria um número 

desmesurado de Conselhos Tutelares, por exemplo, o que a pre-

feita faz é ampliar o mau trato pela burocracia, institucionali-

zando a mão do gato e a iatrogenia. Ao remunerar um número 

enorme de conselheiros tutelares, o que a prefeita faz, nesse caso 

é deixar de ampliar o bom trato. O bom trato se faz, nesse caso, 

criando o programa de orientação e apoio, e garantindo honorá-



 120 

rios a profissionais especializados, nos atendimentos de necessi-

dades básicas de crianças e adolescentes (através da orientação 

e do apoio prestados por assistentes sociais, psicólogos, advoga-

dos, etc.). Ver comentários no capítulo número 7 deste texto. 

 

37. QUEM DECIDE COMO SERÃO CRIADOS OS CONSE-

LHOS TUTELARES 

Quem legisla sobre o assunto é a Câmara dos Vereadores, por 

proposta do Executivo Municipal (ver comentários aos números 

9. e 10.). Entretanto, esse é um assunto estatutariamente ligado 

às comunidades locais. O ideal portanto é que uma comissão 

tripartite (sociedade civil, prefeitura e câmara) analise todos os 

ângulos da questão. 

O projeto deve levar em conta também a maneira como outros 

municípios fizeram essa legislação e os problemas que esses 

municípios estão enfrentando, para que se possa fazer as corre-

ções em relação às tentativas anteriores  e se consiga aperfeiçoar 

o sistema a partir das novas leis que criam e estruturam Conse-

lhos Tutelares. Quem não conhece os erros alheios (assim como 

os próprios) está condenado a repetí-los e agravá-los. Repetindo 

e agravando é que se vai criando uma enorme, gigantesca mão 

de gato sobre a chapa quente dos maus tratos humanos em nos-

so país. 

38. O QUE É SER REPRESENTATIVO DA COMUNIDADE 

LOCAL 

A Constituição Federal determina que o atendimento dos direi-

tos da criança e do adolescente no Brasil será feito (parágrafo 7º 

do artigo 227 combinado com os artigos 203 e 204 da Constitui-

ção Federal) com a participação da população, por meio de or-

ganizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis. 

A formulação da política no município é cumprida pelo Conse-

lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nesse 
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Conselho, o titular da administração municipal representativa (o 

prefeito)  pratica a democracia participativa, dialogando com 

representantes das comunidades organizadas. Por isso, comuni-

dades desorganizadas não conseguem se livrar do sistema de 

mau trato (sistema que trata mal, que não pratica o bom trato) 

em que vivem. O controle das ações em todos os níveis é feito 

em dois âmbitos. Em nível macro da política de atendimento 

aos direitos da criança e do adolescente, o controle realiza-se 

também na esfera do Conselho Municipal. Em nível micro da 

pessoa e da família maltratadas, quer dizer, lesadas em seus 

direitos, realiza-se na esfera do Conselho Tutelar. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

é formado paritariamente entre as entidades governamentais e as 

não-governamentais representativas da sociedade civil para as-

suntos ligados à população infanto-juvenil. Ou seja, as entidades 

são preexistentes ao Conselho e o compõem através de represen-

tantes. 

O Conselho Tutelar é diferente. Ele é a própria entidade re-

presentativa escolhida, comissionada, pelas muitas comunida-

des que compõem o município, para fazer o controle em nível 

micro-social (atende casos concretos, específicos) das lesões a 

direitos de famílias, crianças e adolescentes. Mas há uma obser-

vação que deixou de ser feita em meus anteriores ABC, XYZ e 

A a Z do Conselho Tutelar, que é a seguinte: Os membros dessa 

própria entidade representativa que passa a ser um órgão do 

Município, devem ser escolhidos com a extensão da representa-

tividade prevista no artigo 204 da Constituição, que diz: 

Art .  204 .  As ações governamentais na área da assistência 

social serão realizadas com recursos do orçamento da seguri-

dade social, previstos no art.   195, além de outras fontes, e or-

ganizadas com base nas seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coorde-

nação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a 

execução dos respectivos programas às esferas estadual e mu-
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nicipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência so-

cial; 

II - participação da população, por meio de organizações re-

presentativas, na formulação das políticas e no controle das 

ações em todos os níveis .  

Vemos aí que, sendo o conselho tutelar um órgão de controle 

dos atendimentos de necessidades básicas (atendimentos esses 

considerados direitos) seus membros devem ser escolhidos, de-

vem receber uma missão pública, devem ser comissionados, por 

meio de organizações representativas da população. E isso nem 

sempre vem ocorrendo. Há municípios em que grupos sectários 

influem poderosa e desmesuradamente para definir os conselhei-

ros, sem que haja realmente eqüânime participação de organiza-

ções representativas da população como quer a Constituição em 

seu artigo 204, II. Por isso há casos de padres que “elegem” seus 

fiéis para o Conselho; há pastores que “elegem” seus crentes 

para o Conselho; há traficantes que “elegem” os de seu domínio 

para o Conselho. E assim por diante. Quando tratar do processo 

de escolha, mais à frente, detalharei tudo isso. 

Temos então que as entidades representativas que compõem o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

devem se reunir para, em nome das comunidades locais (consul-

tando pois essas comunidades), fornecer ao Poder Executivo e 

ao Legislativo, os elementos de convicção necessários à confec-

ção da lei que cria o Conselho Tutelar. 

39. O QUE QUER DIZER “COMPOSTO DE CINCO MEM-

BROS” 

Pode parecer estranha essa necessidade de explicação sobre o 

que quer dizer “composto de cinco membros”. O problema é que 

há muitos municípios pequenos que dizem não ter cinco pessoas 

para compô-lo e querem portanto criar Conselho com três, dois 

conselheiros. 
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A norma geral federal (o Estatuto aprovado por Lei Federal), 

criada pela cidadania brasileira para garantir representatividade,  

especifica o número de conselheiros. Nos termos do artigo 24, 

XV, parágrafo 1º e 3º, I, II e V, a lei municipal não pode contra-

riá-la. Cinco serão os membros do Conselho Tutelar.  

Quanto àqueles que dizem que há municípios onde não se en-

contram cinco pessoas para esse fim, devem ser bem informados 

de que o cumprimento do Estatuto supõe que as pessoas das 

comunidades locais sejam bem informadas a seu respeito e se-

jam mobilizadas. Somente mobilizando as comunidades e am-

pliando o número de cidadãos estadistas (cidadãos preocupados 

com as políticas de Estado em nosso país), teremos condição de 

combater a mão do gato da sub, da não, da anticidadania. A 

primeira meta portanto é aumentar o número de agentes para 

assumir as várias funções necessárias à garantia dos direitos do 

consumidor, da área da cultura, do esporte, da saúde, da educa-

ção, da capacitação para o trabalho, etc., tanto de idosos e de 

adultos, quanto de adolescentes e crianças, assim como de suas 

famílias.  

Comunidades não mobilizadas não têm como exercer cidadania 

nem como cumprir funções sociais que tornem real a cidadania 

no conjunto das relações sociais. Todo município portanto, 

mesmo muito pequeno, é dotado de muita gente que potencial-

mente quer atuar (podendo portanto ser mobilizada) na política 

pública de bom trato (política contra qualquer forma, principal-

mente a forma burocrática de mau trato). Qualquer município 

tem muito mais que cinco pessoas para exercer a nobre função 

de conselheiro tutelar. 

40. QUAIS OS REQUISITOS PARA SER CANDIDATO AO 

CONSELHO TUTELAR 

Há três requisitos gerais para todo o País, ou seja, válidos para 

todos os municípios: ter reconhecida idoneidade moral, idade 

superior a vinte e um anos e residir no município. 
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O princípio da municipalização previsto no artigo 88 e o da su-

plementação constante do inciso II do artigo 30 da Constituição 

Federal, garantem ao município estabelecer as condições locais 

necessárias ao cumprimento da elevada função pública de con-

selheiro tutelar, em se tratando de um serviço municipalizado 

por excelência. 

Há portanto condições pessoais inarredáveis, que suplementam, 

em nível municipal, os requisitos que permitem adequar às pe-

culiaridades locais o perfil do Conselheiro Tutelar mais condi-

zente com suas comunidades. Eu me refiro aí a comunidades 

porque nenhum município é uma comunidade, senão um conjun-

to de comunidades com interesses divergentes umas em relação 

às outras e que muitas vezes se conflitam. Os interesses de pa-

dres, se conflitam com os interesses de traficantes, os interesses 

de empresários, se conflitam com os interesses de empregados, 

os interesses de burocratas se conflitam com os interesses da 

população. E por aí vai. 

Notar que o candidato a conselheiro não pode ser qualquer um. 

Há que ser um cidadão que goste de criança, tenha vocação para 

a causa pública, seja experiente nos atendimentos de necessida-

des básicas humanas (atendimentos esses considerados direitos). 

Há que conhecer as comunidades que compõem seu município, 

inclusive suas divergências, identificando-lhe os desvios nos 

atendimentos dessas necessidades (agora consideradas, as neces-

sidades, direitos) e demonstre conhecer o espírito e a letra do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que será seu instrumento 

de trabalho. 

Já ouvi juizes e promotores afirmarem que o judiciário trabalha 

com questões jurídicas e o Conselho Tutelar com questões assis-

tenciais. Há porém um equívoco nessa afirmação. Os dois ope-

ram em questões jurídicas. O Conselho Tutelar em nível admi-

nistrativo; o Juiz, em nível judicial (ou judiciário, ou jurisdicio-

nal). Não confundir o conceito de jurídico com o de judiciário.  

Quando o juiz aplica uma medida sócio-educativa e o Conselho 
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Tutelar aplica uma medida de proteção, ambos aplicam medidas 

que tem natureza jurídica, por pretenderem modificar o equilí-

brio ou o desequilíbrio dos direitos e dos deveres das pessoas na 

sociedade.  

Por outro lado, quando a Constituição de 1988, em seu artigo 

203, trata de assistência social, o inciso I desse artigo 203, diz 

que assistência social agora é proteção (à maternidade, à famí-

lia, à infância, à adolescência, à velhice). Proteção a quê? Logi-

camente, caro leitor, só pode ser proteção à cidadania (não se 

pode pensar que seja proteção a qual forma de sub, de não, de 

anticidadania). O mesmo artigo 203 diz que a assistência será 

prestada a quem dela (assistência, quer dizer, proteção) necessi-

tar. Quem opera ações assistenciais dando proteção específica  

à cidadania das pessoas são as organizações governamentais ou 

não governamentais que exercem um serviço público desenvol-

vendo programas de proteção ou sócio-educativo. Não se pode 

confundir o Conselho Tutelar com programa de atendimento. 

Por isso, para ser conselheiro tutelar, alguns municípios exigem 

que o candidato tenha nível universitário, dada a complexidade 

da realidade local e dos processos de correção dos desvios em 

relação às normas do Estatuto.  Outros municípios prescindem 

desse nível de escolaridade, alguns estabelecendo , como os mu-

nicípios menores, menos problemáticos, apenas nível primário 

ou secundário. 

De qualquer forma, as qualificações do candidato não podem ser 

aleatórias, pois aventureiros sempre querem ocupar essa impor-

tante função de serviço público altamente relevante. Há muita 

gente que não sabe fazer nada, ou sabe fazer muito pouco, que 

quer transformar a função comissionada de conselheiro em a-

ventura pessoal.  Lembrar sempre que a escolha deverá ser feita 

entre pessoas que tenham condições de cumprir com o artigo 6º 

do Estatuto: 

na interpretação desta Lei (o Estatuto), levar-se-ão 

em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigên-
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cias do bem comum, os direitos e deveres individuais 

e coletivos, e a condição peculiar da criança e do ado-

lescente como pessoas em desenvolvimento. 

Para que se cumpram essas exigências é que certos municípios, 

no processo de escolha, exigem que os pretendentes se subme-

tam a uma prova e só serão considerados candidatos os que nela 

demonstrarem conhecer o Estatuto e tiverem condições de levar 

em conta os fins sociais a que o Estatuto se dirige; de cumpri-

rem com as exigências do bem comum¸ de entenderem como se 

equilibram os direitos e deveres individuais e coletivos e de de-

cidirem sempre segundo a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento. Já tratamos nes-

te texto, em outros tópicos (3, 11 e 19) de como, através do arti-

go 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, nos 

propomos a interpretar essa condição peculiar a partir da capa-

cidade e não da incapacidade das crianças... 

Com essa extensão de conhecimento, é recomendável que a pro-

va a que deve ser submetida o candidato seja dirigida com o 

maior cuidado possível, para se evitar que o vazamento de que-

sitos ponha em risco a lisura da escolha. Mas o processo de es-

colha a que se refere o artigo deve, ao final, culminar com a 

escolha de cada indivíduo que realmente vai ser conselheiro. 

Muitos falam em eleição (o estatuto, em seu artigo 132, fala em 

processo de escolha). Muitos pensam em eleição voto a voto, 

segundo a fórmula uma pessoa, um voto. E confundem a escolha 

dos conselheiros com a eleição para o Poder Legislativo.  

Isso tem levado a introduzir no processo de escolha para conse-

lheiros, os vícios das eleições político partidárias. Daí cada igre-

ja que procura eleger seus fiéis ou crentes. Daí os traficantes que 

querem eleger seus próprios representantes como conselheiros. 

Como sair dessa armadilha? Afinal, a sociedade brasileira de 

cento e sessenta milhões de brasileiros vai muito além das cren-

ças religiosas e das confrarias do crime organizado... Como, 
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pois, fazer com que os conselheiros reflitam o caráter realmente 

representativo e participativo da atual democracia brasileira? 

Só há uma fórmula possível: Cumprir e fazer cumprir os requisi-

tos do artigo 204 da Constituição: 

Art .  204 .  As ações governamentais na área da assistência 

social serão realizadas com recursos do orçamento da seguri-

dade social, previstos no art.  195, além de outras fontes, e or-

ganizadas com base nas seguintes diretrizes: 

II - participação da população, por meio de organizações re-

presentativas, na formulação das políticas e no controle das 

ações em todos os níveis .  

O controle das ações, digamos, em nível individual (caso do 

Conselho Tutelar), coletivo ou difuso, no dizer desse inciso II do 

artigo 204, deve ser feito com a participação da população, não 

através de indivíduos, mas de organizações representativas (da 

população). Não é o que tem sido feito na maioria dos municí-

pios brasileiros. A escolha através de indivíduos votantes vem 

produzindo manipulação política (no sentido partidário do ter-

mo), religiosa, criminal. Para cumprir o requisito constitucional 

(sendo as demais fórmulas inconstitucionais) a escolha deve ser 

feita em colegiado ou assembléia com a máxima representativi-

dade possível DE TODOS OS SETORES da população local.  

A experiência histórica de onze anos de Estatuto nos mostra que 

assim se evita a manipulação grosseira por setores que querem 

ter a hegemonia do processo de escolha e que, para obter essa 

hegemonia, alijam os outros setores. Devem constituir a assem-

bléia de escolha, representantes de patrões e empregados, de 

profissionais liberais, de clubes esportivos, de entidades assis-

tenciais, educacionais, culturais, associações de moradores, e 

assim por diante. Esse colegiado de grande representatividade de 

organizações representativas da população, como quer a Consti-

tuição em seu artigo 204, inciso II, cometerá erros ao tentar evi-

tar a ação da mão do gato, mas erros menos grosseiros que o 
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outro processo hoje extremamente viciado e altamente manipu-

lado e manipulador. 

41. SOBRE O QUE DEVE DISPOR A LEI MUNICIPAL QUE 

CRIA O CONSELHO TUTELAR 

O Estatuto estabelece expressamente que a lei municipal disporá 

sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tute-

lar, inclusive quando a eventual remuneração de seus membros. 

Mas, assim como no caso dos requisitos, além dessas disposi-

ções de caráter estatutário, o Município, no uso de suas prerro-

gativas constitucionais (artigo 30, I, II e V) deve ir além para 

bem organizar esse serviço público municipal de caráter rele-

vante. 

Tanto no caso dos requisitos para ser candidato quanto  no das 

condições de trabalho, horário, remuneração, o Município está 

organizando um serviço público de interesse local (artigo 30, 

V da Constituição), podendo e devendo portanto suplementar a 

legislação federal no que couber (inciso II do mesmo artigo da 

Constituição). O que o Município não pode fazer em sua legisla-

ção é ampliar ou reduzir atribuições do Conselho Tutelar (artigo 

136 do Estatuto) porque aí estão as regras de competência do 

Conselho. 

Essa competência é distribuída pelo Estatuto entre os profissio-

nais segundo o código de ética de cada um (aí incluido o advo-

gado no âmbito da assessoria jurídica às pessoas), o Prefeito (e 

seus auxiliares), as ONGs (que dialogam no Conselho Munici-

pal), o Conselho Tutelar, o Delegado de Polícia, o Promotor de 

Justiça, o Advogado no âmbito judicial, o Juiz. Temos essas 

atribuições distribuidas ao longo do Livro II do Estatuto (Livro 

II esse que trata da dinâmica da proteção aos direitos) em artigos 

como os de número 148; 201; 206 e 207; 88, II e 91; 136 e 90. 

Qualquer alteração na competência de cada uma dessas instân-

cias invade a competência das outras ou deixa uma lacuna que 

as demais não preenchem. Não esquecer jamais que o Estatuto 

distribui entre esses agentes, a autoridade (autoridade moral, 
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profissional, pública) que antes (no tempo das leis de menores) 

era concentrada no Juiz.  

42. LOCAL DIA E HORÁRIO 

Basta a leitura das atribuições estatutárias do Conselho Tutelar 

para se ter idéia de como prever esses requisitos de funciona-

mento. 

O local deve ser acessível, de fácil localização pela população 

mais lesada em seus direitos. O Conselho Tutelar não é uma 

repartição pública a mais onde o povo seja submetido à tortura 

de ser destratado, maltratado e violado em seus direitos de cida-

dão. Deve ser o contrário disso. Foi criado para fazer o contrário 

do que repartições, em seus hábitos, usos e costumes, vêm fa-

zendo com a população brasileira desrespeitada em sua cidada-

nia. 

O local deve permitir que o atendimento público seja digno, 

rápido, simples e desburocratizado. É tal a dramática situação da 

não-oferta e da oferta irregular de serviços públicos neste país, 

que os Conselhos Tutelares, pelo menos nesta fase inicial de sua 

instalação, devem funcionar todos os dias da semana e em certos 

casos, até em domingos e feriados. 

Quanto ao horário de funcionamento, parece evidente que ele 

deve ocupar os dois turnos do dia, além de plantões para atender 

queixas, reclamações e denúncias urgentes no período noturno, 

domingos e feriados. Mas isso não quer dizer, evidentemente, 

que cada Conselheiro vá ficar vinte e quatro horas, ininterrup-

tamente, na sede do Conselho. Também não quer dizer que cada 

Conselheiro vá ficar vinte e quatro horas, em qualquer lugar, à 

disposição dos usuários.  

O Conselheiro deve ter um horário certo e preciso para operar 

em sua sede de trabalho, digamos, 8 horas por dia, das tantas às 

tantas e das tantas às tantas. Fora desse horário, vai se revezar 

com outros conselheiros para, em sua residência ou outro local 

onde esteja, ser acionado para emergências. Isso já acontece 
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hoje com juizes e promotores de justiça. Há que haver um juiz, 

por exemplo, plantonista para casos de urgentes decisões judici-

ais (habeas corpos, por exemplo) fora dos horários ou dias de 

expediente. Essa precisão e clareza visa a evitar corrupção e 

uma nova leva de maus hábitos, usos e costumes no serviço pú-

blico brasileiro. 

A lei deve deixar claro como o público será atendido aos sába-

dos, domingos e feriados, pois muitas lesões a direitos se dão 

exatamente pela não oferta de serviços públicos nessas ocasiões. 

O Conselho Tutelar não pode repetir velhos hábitos, usos e cos-

tumes inadequados à cidadania, sob pena de se transformar ele 

mesmo num novo problema, em vez de uma solução. 

Sobre a necessidade de plantões noturnos, em domingos e feria-

dos, lembrar sempre que o atendimento de crianças e adolescen-

tes que o necessitarem, deve ser feito no âmbito da política de 

assistência social (art. 203 da Constituição Federal e Lei Orgâ-

nica da Assistência Social -LOAS) e não do Conselho Tutelar. O 

Conselho Tutelar não é um programa de atendimento. É uma 

autoridade pública que, como o juiz, deve ser acionado para de-

terminar medidas quando os programas (governamentais e não-

governamentais, registrados no outro Conselho, o de Direitos da 

Criança e do Adolescente) não existem (não-oferta de progra-

mas) ou funcionam mal (oferta irregular do serviço público 

cumprido por esses programas).  

Mesmo com o risco de cansar o leitor vou repetir: não confundir 

(porque andam confundindo, no Brasil e em outros países da 

América Latina, por repetição do equívoco histórico), não con-

fundir programa, que é uma ação programada, com burocracia, 

com prédios, com complexas organizações. A ação programada  

às vezes é executada por uma só pessoa. É como não confundir 

o programa com o computador que o aciona... Sobre esse assun-

to, estou preparando um texto, que estará à livre disposição do 

público na internet ( www.edsonseda.com.br ) que se chamará A 

CRIANÇA E O PERFEITO ESTADISTA (Guia do Estatuto da 

http://www.edsonseda.org/
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Criança e do Adolescente, para Prefeitos Municipais e Sua E-

quipe). 

Aqui é necessário prestar um esclarecimento fundamental: Por 

definição constitucional (art. 203) política pública para proteção 

à maternidade, à família, à criança, ao adolescente e ao idoso 
é política pública de assistência social. Para cumprir essa políti-

ca, a União emitiu normas gerais através de duas leis: a Lei Or-

gânica da Assistência Social (LOAS) e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente.  

Essas normas gerais poderiam ser editadas numa lei só. Mas são 

duas leis, porque a proteção à criança e adolescente goza do 

princípio constitucional da prioridade absoluta. Por essa razão, 

a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em seu artigo 23 

determina que a proteção a crianças e adolescentes seja feita 

aplicando-se as normas do Estatuto. Isso quer dizer o seguinte: 

Os programas de assistência social,  que hoje é assistência à 

cidadania, se referem, uns para idosos, outros para adultos, ou-

tros para capacitação de pessoas, etc. Os que se referem a crian-

ças e adolescentes tem prioridade absoluta e são executados em 

sete regimes mencionados no artigo 90 do Estatuto.  

Cada município deve organizar então dois Conselhos Munici-

pais, um da Assistência Social e outro da Criança e do Adoles-

cente, cada um deles administrando um Fundo. Administrar aí 

não quer dizer fazer contabilidade, assinar cheque, firmar con-

vênios. Não. Essas coisas (firmar cheques, cuidar da constabili-

dade, assinar convênioa) são feitas por uma ou por duas Secreta-

rias da Prefeitura.. Por exemplo: uma Secretaria da Ação Social  

para tudo (maternidade, família, criança, adolescente e idoso), 

ou duas Secretarias, uma da Assistência Social para proteção à 

maternidade, família, adultos e idosos, e outra para a criança e o 

adolescente.  

Nenhuma dessas Secretarias (pela Constituição, pelo Estatuto e 

pela LOAS) tem poder discricionário para criar programas, ad-

ministrá-los, passar-lhes recursos, sem que tudo isso seja delibe-
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rado no Conselho Deliberativo correspondente (da Assistência 

Social ou da Criança e do Adolescente), aplicando recursos do 

fundo correspondente. 

Vê-se portanto que se o Município não organiza a política de 

proteção devida, inútil será criar o Conselho Tutelar, porque este 

não executa programa (a menos que usurpe funções, o que em 

certos casos é crime), ele decide o que fazer quando os progra-

mas descumprem suas funções por omissão ou abuso. 

 

43. EVENTUAL REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

A norma geral federal (que é o próprio Estatuto) fala em eventu-

al remuneração. Logo, as comunidades locais podem decidir por 

um Conselho remunerado ou não. Isso vai depender do volume 

de trabalho e das condições financeiras do município. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-

te, por essa mesma norma geral é não remunerado, pois é com-

posto de representantes de organizações representativas (que são 

remunerados ou não em sua origem), que se reúnem periodica-

mente (uma vez ou duas ao mês) para deliberar sobre políticas 

públicas. Esse não é o caso do Conselho Tutelar, cujos membros 

trabalharão diariamente atendendo pessoas, aplicando medidas e 

requisitando serviços públicos. 

O nível da remuneração também é proporcional à intensidade e 

à extensão do trabalho a ser executado e sempre proporcional à 

escala de vencimentos do funcionalismo público municipal. Ver 

comentários número 44, a seguir. 

Há casos de municípios pequenos que desejam, em função do 

seu porte, ter apenas dois ou três conselheiros e remunerá-los. Já 

vimos que deverão ser escolhidos cinco. Mas há uma fórmula 

para remunerar apenas parte deles. Essa solução só seria aceitá-

vel para municípios muito pequenos, com pouco recursos, que 

tenham potencialmente poucos casos a resolver no Conselho 

Tutelar. De qualquer forma, todo município brasileiro, mesmo 
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com remuneração modesta, deve procurar remunerar todos os 

seus conselheiros tutelares. 

A solução possível seria a lei municipal criar o Conselho, criar o 

cargo em comissão não remunerado, mas estabelecer um regime 

de trabalho em local, dias e horários definidos, cujo cumprimen-

to deve se dar através de plantões por um, dois ou três conselhei-

ros, por exemplo. A lei estabelecerá que o conselheiro receberá 

uma gratificação específica por plantão cumprido. 

 Deve-se entretanto cuidar para que as normas gerais desse re-

gime sejam claras e não discriminatórias, prevendo-se com niti-

dez os critérios de convocação dos plantonistas.  Assim fazendo, 

ha que se respeitar o princípio da isonomia que consiste em 

tratar igualmente os iguais (conselheiros não remunerados) e 

desigualmente as situações desiguais (conselheiro plantonista 

recebe por plantão cumprido).  

Pela mesma isonomia, não se podem criar duas classes de conse-

lheiros, uma remunerada e outra não. Também deve-se atentar 

para o fato de que quem decide é o Conselho e não o conselhei-

ro. Quando portanto houver decisão a ser proferida (às vezes são 

meros encaminhamentos informais que não dependem de deci-

são formal do Conselho), o  plantonista deve discutir o caso com 

os demais membros. 

44. O CONSELHEIRO TUTELAR É UM SERVIDOR PÚ-

BLICO? 

Sim. O Estatuto qualifica a função de conselheiro como sendo 

serviço público relevante. Mas o Conselheiro Tutelar não é 

funcionário público de carreira. O Servidor público, que também 

pode ser chamado em sentido amplo Funcionário Público ou 

agente público é todo aquele que exerce função pública. Funcio-

nário público de carreira é o que desempenha cargo ou função 

para os quais se exige concurso público, gerando uma relação 

funcional permanente entre o Município, o Estado ou a União e 

o funcionário. 
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Então temos  uma primeira divisão entre os servidores ou fun-

cionários:  

1. os que exercem suas atribuições em funções ou car-

gos permanentes;  

2. os que exercem suas atribuições em funções ou car-

gos em comissão.  

Os Conselheiros Tutelares pertencem a esta última categoria. 

São comissionados pela população para exercer relevante fun-

ção pública. Exercem um cargo em comissão remunerado; que 

pode ser também, embora não seja conveniente, não remunerado 

(a lei deve ser clara nesse sentido), com mandato fixo de três 

anos. A remuneração que o conselheiro recebe não gera vínculo 

empregatício com a prefeitura porque o conselheiro não é em-

pregado da prefeitura. Mas gera um vínculo funcional, regido 

pelo Direito Administrativo.  

Sua remuneração vem da mesma fonte da remuneração dos fun-

cionários e, dentre estes, da mesma fonte que remunera os ocu-

pantes de cargos em comissão de confiança (que o prefeito pode 

admitir ou demitir livremente porque são ocupados por pessoas 

de confiança de quem as nomeia) e de cargos em comissão com 

mandato. Os conselheiros, no processo de escolha, recebem um 

mandato para zelar por direitos. Eles são da confiança, sendo 

portanto comissionados, não do prefeito, mas da população, a-

través de suas organizações representativas (assim está no texto 

constitucional). 

45. QUE OUTRAS DISPOSIÇÕES A LEI MUNICIPAL DEVE 

CONTER 

Quando o Estatuto entrou em vigor, discutia-se muito no Brasil 

qual a natureza jurídica, institucional e administrativa do Conse-

lho Tutelar. Várias opiniões eram manifestadas na época sobre 

como se devia institucionalizar esse Conselho. Em respeito a 

essas opiniões, o autor, que na época escreveu o ABC do Con-
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selho Tutelar, deixou em aberto várias possibilidades que devi-

am ser previstas na lei. 

Sucede que a experiência desses anos todos demonstrou que se 

deve institucionalizar o Conselheiro (comissionado pela popula-

ção) como ocupante de um cargo em comissão com mandato 

fixo de três anos (mas não, de cargo em comissão de confiança 

do prefeito, que é outra coisa). Pelo simples fato de ocupar cargo 

em comissão devidamente previsto em lei, o conselheiro já está 

coberto de todas as garantias dos ocupantes desse tipo de cargo 

durante os três anos de seu mandato.  

Encerrado o mandato, nenhuma vinculação persiste, salvo direi-

tos que devem ser garantidos pelo Município em caráter perma-

nente, não pelo exercício do cargo, mas como conseqüência des-

te. Por exemplo, Conselheiro que fica paraplégico depois de 

baleado no exercício do cargo na defesa de direito de criança, 

deve ser protegido pelo Município até o fim da vida. 

Duas coisas porém são fundamentais na lei que dispõe sobre o 

Tutelar: a perda do mandato e a edição do regimento interno. 

46. PERDA DO MANDATO 

Como ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei (artigo 5º, II da Constituição), se a 

lei municipal não prevê condições de perda, corre-se o risco de o 

conselheiro exercer o mandato até o fim, mesmo se for negligen-

te, não assíduo e incapaz de cumprir com suas funções. 

Por esse motivo, a legislação municipal deve discriminar cuida-

dosamente as condições em que o Conselheiro será legalmente 

afastado de suas funções. Sendo o Conselho Municipal dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente o órgão mais alto na hierar-

quia dos serviços públicos prestados à população infanto-juvenil  

(que, de início, conduz o processo de escolha dos conselheiros), 

a ele deve ser cometida a função e o processamento para decla-

rar, após procedimento adequado, perda ou suspensão do man-

dato, dando-se posse ao novo conselheiro efetivo.  
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Prestar atenção que o autor não está dizendo aqui que é o Conse-

lho dos Direitos quem deve dar posse a quem quer que seja. A 

posse é um ato regido pelo Direito Administrativo, e ocorre no 

âmbito da administração. O Conselho dos Direitos da Criança e 

do Adolescente não é um órgão executivo mas, sim, um órgão 

deliberativo. Detalhes sobre tudo isso e tudo o mais, pode-se 

encontrar no Livro “A Proteção Integral”, Edição Adês, do 

mesmo autor. 

47.  EDIÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 

Um dos problemas básicos do mundo do Direito é a criação de 

regras de conduta em causa própria. Por exemplo: No Brasil, o 

Congresso Nacional fixa regras para o salário do trabalhador e 

para os próprios congressistas. Nunca é a mesma regra para os 

dois casos, porque quando é em causa própria, nós, seres huma-

nos, somos muito mais generosos, ressalvadas as exceções que 

confirmam a regra. 

Essa, a razão pela qual a lei municipal deve prever todas as situ-

ações que, em normas gerais, devem obrigar ao Conselho Tute-

lar para que, quando for editado seu regimento interno, isso seja 

feito dentro de parâmetros objetivos, legalmente instituídos, 

evitando-se assim que os conselheiros acabem legislando em 

causa própria. 

Não devemos nos esquecer, mais uma vez, que ninguém é obri-

gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei. Se a lei não fixa limites, os conselheiros não estarão limi-

tados, a não ser no que tem a ver com as regras gerais que regu-

lam a função dos servidores públicos, e naquilo de que trata o 

artigo sexto do Estatuto: 

Art . 6º - Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 

sociais e a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar 

da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento .  
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A experiência dos Conselhos Tutelares já existentes tem de-

monstrado que são três as possibilidades em relação ao Regi-

mento Interno: 1. A Lei fixa os contornos gerais do Regimento 

com as limitações que devem ser legais e autoriza o Conselho de 

Direitos, ouvidos os conselheiros tutelares, a aprovar o Regi-

mento; 2. A lei fixa os contornos gerais e autoriza o Conselho 

Tutelar a livremente editar seu próprio Regimento; 3. A lei fixa 

os contornos e dá ao Conselho de Direitos poderes para editar 

livremente esse Regimento. 

Meu parecer é que se adote a primeira solução, porque a experi-

ência nos vem dizendo que com a segunda muitos Conselhos 

Tutelares vem produzindo arbitrariedades em causa própria e 

com a terceira, muitos Conselhos de Direitos vem perseguindo 

os conselheiros tutelares por razões políticas, ideológicas ou 

disputas de grupos ou pessoais das comunidades locais. 

48.COMO É O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSE-

LHEIROS 

A lei municipal deve prever como os conselheiros serão escolhi-

dos pela comunidade local. Nos limites dessa lei do município, 

o processo da escolha será da responsabilidade do Conselho de 

Direitos. 

Há duas formas básicas para definição desse processo de esco-

lha: um com normas rígidas e completas no texto da própria lei; 

outro com normas gerais rígidas na lei, contendo autorização 

legislativa para que o Conselho de Direitos disponha sobre deta-

lhes do processo de escolha.  

Lembrar sempre que o Conselho de Direitos não tem poderes 

em si mesmo. Suas prerrogativas emanam sempre da lei, seja ela 

o Estatuto Federal, seja a lei municipal que o suplemente. Assim 

sendo, ele só pode dispor sobre o processo de escolha, se a lei 

for clara em lhe conceder essa atribuição 

No texto do Estatuto está escrito que a escolha será da comuni-

dade. Podemos entender aí que se trata da comunidade dos habi-
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tantes do município, como se poderia dizer, em outro contexto, 

da comunidade dos habitantes do planeta terra. O fato porém é 

que esse conjunto de habitantes não forma uma só comunidade 

de interesses. Deveremos entender então que a escolha será feita 

entre muitas comunidades de interesses. Os interesses das várias 

comunidades geralmente se conflitam no município. Por exem-

plo, a comunidade dos patrões e a dos empregados; a das vizi-

nhanças de diferentes bairros da cidade;  a dos professores e a 

dos alunos ou dos pais de alunos; a dos servidores dos serviços 

públicos e a dos usuários desse mesmo serviço. E assim por di-

ante. 

De todo modo, a escolha será sempre feita através de algum tipo 

de eleição. Duas formas básicas podem ser consideradas: 1. 

Uma escolha direta pelos cidadãos dos municípios; 2. Uma es-

colha com votantes formados por representantes, ou delegados, 

de organizações representativas da sociedade.  

A função básica do Conselho Tutelar é controlar as ações das 

pessoas da família, da sociedade e do Estado toda vez que direi-

tos de crianças e adolescentes sejam ameaçados ou violados 

(art.98 do Estatuto combinado com os artigos 136, 101 e 129). A 

Constituição Federal diz em seu artigo 204, II que o controle das 

ações em todos os níveis será feito com a participação da popu-

lação através de organizações representativas. Assim sendo, se 

se organiza um grande colegiado de organizações representati-

vas  em que estejam presentes patrões, empregados, associações 

de moradores, representantes de professores, alunos, pais, clubes 

de serviço, entidades de saúde, esporte, cultura, lazer, funda-

ções, entidades sociais para diversos fins, etc., teremos a repre-

sentação da população para escolha dos conselheiros, exatamen-

te nos termos em que a Constituição prevê o controle das ações 

de proteção à criança e ao adolescente: participação através de 

entidades representativas... 

O Ministério Público é o fiscal da lei. De qualquer lei. Por essa 

razão, o Estatuto estabelece que o processo de escolha dos con-
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selheiros seja fiscalizado pelo Ministério Público. Mas lembrar 

sempre que o promotor não é legislador, não faz lei. Cabe a ele 

fiscalizar a lei produzida em âmbito próprio. âmbito próprio 

quer dizer: Lei de âmbito municipal no caso presente, porque o 

princípio geral do Estatuto (artigo 88, I) é o da municipalização 

do atendimento aos direitos. 

Muitos promotores querem impor regras como se fosse não o 

fiscal, mas o próprio legislador... As regras para essa fiscaliza-

ção ao longo do processo de escolha devem estar previstas de 

maneira clara em todas as etapas, para que as eventuais impug-

nações de candidaturas  até a decisão e a diplomação dos esco-

lhidos seja acompanhada pelo fiscal, garantindo assim a lisura 

do processo. 

49. COMO REGISTRAR CANDIDATURAS 

Segundo dispuser a lei municipal, as candidaturas podem ser 

individualmente apresentadas ou por chapas. Elas não têm e não 

devem ter nada a ver com partidos políticos. Não são candidatu-

ras partidárias. Os candidatos se oferecem para exercer uma fun-

ção técnica, não política. Técnica, porque os conselheiros traba-

lharão oito horas diárias buscando fins específicos para resolver 

problemas de pessoas, aplicando medidas que devem ser tecni-

camente adequadas a cada caso e requisitando serviços também 

tecnicamente aptos a resolver problemas concretos. Os candida-

tos devem ter nível intelectual, cultural e conhecimento técnico 

do Estatuto que os tornem aptos a cumprir com suas relevantes 

futuras funções. Para detalhes dessa matéria ver o relato A Pro-

teção Integral do mesmo autor. 

As candidaturas serão apresentadas perante o Conselho Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente na forma prevista 

na lei, ou na forma prevista na Resolução emitida pelo próprio 

Conselho, se a lei municipal assim dispuser. 

A Lei pode prever que essa apresentação seja feita pelos pró-

prios candidatos ou por entidades de atendimento registradas no 
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Conselho Municipal, ou organizações representativas da popula-

ção, sempre dentro de critérios estabelecidos na lei. Esses crité-

rios devem ser universais e não discriminatórios, pois organiza-

ções ou entidades discriminadas podem entrar com mandato de 

segurança para garantir seu direito constitucional  (artigo 204) 

de participar em igualdade de condições com as demais. 

Ser candidato ao Conselho Tutelar não é um direito da cidadania 

como é ser candidato a vereador, prefeito, deputado, etc. Neste 

último caso, o que está em jogo é o trato dos problemas políticos 

da sociedade. Naquele, o trato com intrincadas questões técnicas 

para solução de problemas de crianças e adolescentes (o bom 

trato) no âmbito da família ou da não-oferta ou oferta irregular 

de serviços públicos obrigatórios. 

Por essa razão, a definição das candidaturas deve ser rigorosa 

para filtrar candidatos incapazes de fazer cumprir os fins sociais 

(artigo 6º do Estatuto) a que se destina o próprio Conselho Tute-

lar. 

Apresentadas as candidaturas, as normas do processo de escolha 

devem prever como se fará a avaliação dos candidatos, se cum-

prem com os requisitos para escolha estabelecidos na lei federal 

e com as condições que a lei municipal estabelecerá para que 

aventureiros (e representantes do crime organizado) não se infil-

trem no importante sistema municipal de proteção aos direitos 

da criança e do adolescente. As normas do processo também 

abrirão prazos para eventuais impugnações, exercício do direito 

de defesa dos interessados e finalmente o registro formal da 

candidatura. 

Os municípios devem sempre procurar aqueles que conseguiram 

criar o melhor, mais eficaz e mais eficiente processo de escolha 

e registro de candidaturas, para criar um sistema em que sempre 

sejam escolhidos os melhores candidatos, ou que estimule can-

didatarem-se os melhores técnicos ou cidadãos melhor prepara-

dos para tão importante função como essa. 
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Não esquecer que o Conselho Tutelar aplica medidas que inter-

ferem na liberdade das pessoas, que envolvem questões de alta 

indagação jurídica, psicológica, pedagógica, administrativa e de 

segurança pública. Hoje, o Conselho Tutelar aplica medidas que 

antes eram aplicadas pelos antigos juizes de menores. 

50. QUEM É IMPEDIDO DE SERVIR COMO CONSELHEI-

RO 

Para que se tenha a exata idéia do nível com que os conselheiros 

exercerão suas funções, segundo o artigo 140 do Estatuto, são 

impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, as-

cendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cu-

nhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madras-

ta e enteado, ou que tiverem tais graus de parentesco com o Juiz 

ou o Promotor da Infância e Juventude com atuação local. 

51. QUAL O SISTEMA DE QUE O CONSELHO TUTELAR 

FAZ PARTE PARA EXERCER SUAS ELEVADAS FUN-

ÇÕES PÚBLICAS 

O sistema é o previsto pela Convenção Sobre os Direitos da Cri-

ança da ONU de 1989 de que o Brasil é signatário. Quando o 

Brasil firmou a Convenção se comprometeu a garantir efetivida-

de na aplicação dos direitos de crianças e adolescentes. O Esta-

tuto da Criança e do Adolescente em seu artigo primeiro afirma 

essa efetividade através de um sistema de proteção integral, de 

que o Conselho Tutelar faz parte. 

Esse sistema de proteção integral é formado em cada município 

por programas governamentais ou não-governamentais no âmbi-

to de cada política pública (educação, saúde, esporte, cultura, 

lazer, trabalho, segurança pública, etc.).  Para reforçar a efetivi-

dade dessas políticas públicas, cada município deve organizar 

um conjunto de programas a que o Estatuto denomina de prote-

ção (para crianças e adolescentes vítimas de ameaças ou viola-

ções a seus direitos) e sócio-educativos (para adolescentes que 

vitimizam pessoas com ameaças ou violações a direitos descritas 

em lei como crime).  
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Já vimos que a principal vítima nesse sistema é aquele indivíduo 

que é maltratado pela burocracia que institucionaliza profissio-

nais. Institucionalizados, os profissionais passam a instituciona-

lizar (com a mão do gato) as pessoas, em vez de atendê-las nas  

necessidades básicas de que elas, pessoas, são portadoras,. 

No controle desse sistema, cada município deve organizar dois 

órgãos deliberativos colegiados.  

Primeiro: Um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente através do qual Prefeitura e sociedade civil organi-

zada decidem a política local para crianças e adolescentes, Con-

selho esse que também  

a) registra os programas de proteção e sócio-educativos e  

b) controla um fundo de recursos para financiar esses progra-

mas.  

Segundo: Um Conselho Tutelar através do qual a sociedade civil 

organizada (o Estado)  

a) recebe denúncias de crianças e adolescentes ameaçados ou 

violados em seus direitos (pela burocracia institucionalizada) 

e 

b)  controla como fazer cessar essas ameaças e violações, pon-

do em movimento programas e autoridades públicas que, 

sem intervenção desse Conselho, já deviam ter feito o corre-

to atendimento. 

Muita gente deixa passar desapercebida uma circunstância im-

pressionante desse novo conceito de organização social que bus-

ca a garantia dos direitos humanos: Com o Conselho Municipal 

dos Direitos e com o Conselho Tutelar, as organizações repre-

sentativas da população passam a integrar o aparelho de Estado, 

exercendo autoridade pública (assim está escrito na Constitui-

ção, em seus artigos primeiro e 204), através 

a) do Estado participativo;  
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b) da Democracia participativa.   

Detalhes da dinâmica desse sistema poderão ser encontrados 

num livro chamado A Proteção Integral e outro, Infância e So-

ciedade: Terceira Via, do mesmo autor, além dos textos que o 

autor põe à disposição geral, prestando um serviço público vo-

luntário, em seu sítio na internet www.edsonseda.com.br  

http://www.edsonseda.org/

