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A presente pesquisa 

Monitoramento da 
Aplicação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente : 
o papel dos Conselhos 
Tutelares foi realizada pelo 

ISER através de um projeto 
apoiado pelo Programa Infân
cia Desfavorecida no Meio 
Urbano (PIDMU), com o 
intuito de proporcionar um 
suporte aos atares que traba
lham na defesa do Direito da 
Crianças e do Adolescentes, e, 
em primeiro lugar, os Conse
lhos Tutelares. 

Criado no âmbito da 
cooperação entre a União 
Européia e o Brasil, o PIDMU 
tem por objetivo apoiar os 
esforços locais voltados para a 
melhoria das condições de vida 
de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade. 
Com duração prevista de três 
anos, está sendo desenvolvido 
em quatro áreas urbanas: Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, 
Salvador e região metropolitana 
de Recife. 

O Programa busca definir 
e consolidar uma metodologia 
de ação in regrada entre os 
diferentes projetas, coerente e 
adaptada à realidade brasileira, 
favorecendo a 
complementariedade das 
intervenções, abrindo espaços 
para um trabalho participativo 
e multiplicando sinergias a fim 
de propiciar um atendimento 



integral à crianças e adolescen
tes desfavorecidos. Procura-se 
mostrar que é possível reverter 
o processo de exclusão social 
com a participação ativa dos 
diferentes segmentos da socie
dade (OGs, ONGs, comunida
de, empresariado, igrejas, 
Universidade, entre outros). 

Isto se dá por meio de 
ações de promoção da cidada
nia, profissionalização, educa
ção, atendimento na área de 
saúde, atividades artísticas e 
culturais, formação de educa
dores e desenvolvimento 
comunitário. 

A violência urbana, 
estigma da sociedade moderna, 
atinge particularmente a 
população de baixa renda, e 
mais ainda crianças e adoles
centes em situação de 
vulnerabilidade. Este grupo é 

com freqüência vitimado 
duplamente : se, por um lado, 
é um dos principais grupos 
atingidos pela violência, por 
outro lado, vê-se, não raras 
vezes, apontado como um 
gerador de violência, criando 
em outros segmentos da 
sociedade um comportamento 
cujas consequências podem 
gerar o aumento da exclusão 
social. 

Neste contexto, a pesquisa 
do ISER apresenta aspectos 
específicos acerca da violência 
social contra crianças e adoles
centes do município do Rio de 
Janeiro. Este instrumento para 
consulta e consolidação de 
intervenções em favor de 
crianças e adolescentes quer 

oferecer uma contribuição para 
o trabalho dos diferentes 
Conselhos Tutelares em sua 
luta pela garantia e defesa dos 
direitos do segmento infamo
juvenil, sobretudo aquele 
oriundo das camadas mais 
desfavorecidas. É uma fonte de 
pesquisa social, permitindo 
melhor compreender os meca
nismos que impedem a plena 
realização da cidadania destas 
populações e concorrendo para 
facilitar a construção d~ ações 
em prol da redução dos índices 
de violência. 

Enza Franca Bosetti 
Coordenadora do PIDMU 
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INTRODUÇAO 

A pesquisa que ora introdu
zimos foi realizada- em parceria 
com a Comunidade Européia, 
dentro do Programa Infância 
Desfavorecida no Meio Urbano 
(PIDMU)- ao longo dos anos 
1997-1999 e analisou a atuação 
dos Conselhos Tutelares no 
município do Rio de Janeiro 
durante sua primeira gestão, 
1996-1998, incluindo sua fase de 
criação e o processo de escolha dos 
primeiros Conselheiros no ano de 
1995, assim como o processo de 
escolha e posse dos atuais Conse
lheiros para o triênio 1999-2001. 

A relevância deste trabalho 
se encontra na sua perspectiva de 
analisar - no bojo da implantação 
destes novos agentes da democracia 
direta: os Conselhos (de Saúde, 
da Mulher, da Criança e Adoles
cente) - a experiência de um 

. . 
orgamsmo muno recente na 
história das instituições democrá
ticas brasileiras: os Conselhos 
Tutelares! 

Criados por indicação do 
Estatuto da Criança e do Adoles
cente (ECA), no seu artigo 132, 
os Conselhos Tutelares se consti
tuem num " dos mecanismos ou 
instrumentos mais importantes 
previst<;>s no ECA para a proteção 
integral de crianças e adolescen
tes" (IJ. Situados na "linha de 
frente" da realidade social da 
infância e juventude, acolhendo 
roda sorte de demandas em 
termos de violações aos direitos da 
criança e do adolescente, os 
Conselhos Tutelares vivem o 
drama social de terem que dar 
respostas eficazes a essa demanda, 
munidos de uma lei profunda
mente avançada que é o ECA, 
porém diante de um poder 

público e de uma rede de equipa
mentos públicos extremamente 
frágeis e insuficientes. (ZJ 

Dessa forma, analisar a 
atuação destes órgãos na sua 
relação com a também recente 
rede de garantia de direitos da 
criança e do adolescente (Secretaria 
de Desenvolvimento Social dos 
Municípios, Ministério Público, 
Defensaria Pública, Juizado da 
Infância e Juventude) é tarefa 
crucial para medirmos o ritmo e 
as resistências às transformações 
que estão se operando nas políti
cas públicas de atendimento e de 
defesa de direitos da criança e do 
adolescente, posto avançado para 
o equacionamento da questão 
social no Brasil. (3) 

Algumas outras pesquisas de 
notada relevância antecederam a 
nossa, abrangendo uma escala 
nacional <

4l . Em estilo de "survey" 
( com aplicação de questionários, 
com questões abertas e fechadas) , 
trouxeram dados bastantes 
elucidativos sobre o arual estágio 
de implantação e funcionamento 
dos Conselhos Tutelares no 
território brasileiro. 

Nosso trabalho, porém, 
cobrindo uma região bem mais 
limitada, o município do Rio de 
Janeiro com seus dez Conselhos 
Tutelares, de posse de uma 
metodologia qualitativa, buscou 
interpretar in loco o cotidiano dos 
Conselhos e as múltiplas relações 
entretecidas entre eles, a sua 
clientela e os agentes sociais 
envolvidos na questão. Através de 
técnicas de observação participante 
e de entrevistas em profUndidade <5l, 

grupos focais (GJ e exame do extenso 
material bibliográfico nos Arqui
vos dos dez Conselhos, da SMDS, 



do CMDCNRJ e das ONGs que 
prestaram assessoria aos Conselhos 
(correspondências, formulários, 
livros de ata, relatórios, boletins, 
etc.) cotejado com a leitura de 
Pesquisas, trabalhos acadêmicos, 
Dissertações de Mestrado, que 
versaram sobre a questão dos 
Conselhos Tutelares, buscou-se 
recuperar a dinâmica de funciona
mento destes órgãos, identificar 
uma comunidade de questões 
pertinentes a eles e propor uma 
crítica sobre a eficácia de seus 
procedimentos, assim como 
sugestões para possíveis mudanças 
de curso. (?) 

Complementando essa 
medologia, trabalhamos numa 
perspectiva quantitativa no 
levantamento de indicadores de 
violência contra a infância e 
adolescência pelas áreas de atuação 
dos Conselhos Tutelares, no sentido 
de detectar tipo, incidência e 
causa de letalidade contra crianças 
e adolescentes nos locais de 
funcionamento dos Conselhos. (s) 

Acreditamos, através da 
pesquisa, termos respondido a 
uma demanda no sentido de 
detectar quais os principais temas 
e questões com os quais os 
Conselhos se acercam e 
interagem. (9) 

Por outro lado, ousamos 
analisar o papel dos Conselhos 
Tutelares não isoladamente, mas 
dentro do sistema de garantia de 
direitos na sua relação com os 
demais atores dessa rede propon
do " uma crítica ampliada de 
todos os atores que participam do 
processo" ( IO) e" uma compreen

são das ações de cada ator deste 
sistema". (I I ) 

Desse modo, ousar assumir 
tal perspectiva significou conside
rar (entre outras tantas complexi
dades) a existência de uma 
defasagem entre a expressão 
avançada da Lei do ECA e as 
condições concretas de a realidade 
brasileira pôr em prática esses 

conceitos, junto com a crise 
sempre latente nas instituições 
apontadas pelo ECA como 
instrumentos de implementação 
dos direitos previstos pela ordem 
legal. 

Também foi importante 
levar em consideração que os 
Conselhos Tutelares, seu funcio
namento e eficácia dependem de 
uma série de fatores políticos e 
econômicos que geram um 
ambiente de tensão com as demais 
instituições da rede de garantia de 
direitos da infância e juvent11de, 
com as quais os Conselhos 
interagem. Assim, fez-se mister 
levar em conta esse terreno muito 
delicado, onde divergências 
mútuas afloram , colocando os 
Conselhos Tutelares ora como 
aliados dessas instituições, ora em 
antagonismo com elas. Segundo o 
então Presidente do CMDCA: " 
na cidade do Rio de janeiro se 
encontram todas as forças poLíticas 
mais representativas: justiça da 
Infância e juventude, Ministério 
Público, Governos: Federal, 
Estadual e Municipal, Defensoria 
Pública, ONGs, etc, e todos se 
movem de acordo com a conjuntura 
poLítica. Às vezes o juizado, a 
Promotoria, a SMDS, o CMDCA, 
estão se aliando, às vezes em 
divergência; se muda um juiz na 2° 
Vara, se muda a composição da 
direção do Fórum das ONGs, isto 
implica outras visões, e é preciso 
estar atento a toda esta conjuntura. " 
( 12) 

A Pesquisa precisou demons
trar que não pretendia reforçar 
qualquer pólo dessa correlação de 
forças políticas em torno da 
questão da infância e juventude, 
"tomando partido", através de sua 
análise, de um órgão do sistema 
em detrimento de outro. 

Da mesma forma, também a 
parte quantitativa da Pesquisa 
correu o risco de submeter-se a 
causalidades da realidade social e 
política que a questão da infância 
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e juventude enseja, não apenas 
com relação a tensões dentro do 
sistema de garantia de direitos da 
criança e ado lescente, mas em 
relação ao sistema de segurança 
pública como um tod<;). ( l 3) 

Por fim, não podemos 
deixar de registrar que a própria 
condição de Pesquisa implica 
uma cobrança enquanto conheci
mento eficaz que redunde em 
maior esclarecimento da realida
de sobre a qual ela se debruçou: 

"De um lado, a expectativa 

de que os trabalhos sejam instru

mentalmente úteis para a sociedade 

(..) de outro que o pesquisador 

assuma posição nas disputas 

relacionadas com sua área de 
estudo." ( l 4) 

Quanto a este particular, nos 
encontramos abertos a críticas e 
estimulados ao debate público 
sobre as idéias aqui expostas, que 
estamos oferecendo a todos os 
interessados na questão da criança 
e do adolescente no nosso país. 

Marcelo Camurça 
Coordenador da Pesquisa 

NOTAS 

(1) "Conselho Tutelar. O que é ?, O 

que faz ? Como pàrticipar ?. Centro de Ga

rantias de Direitos Humanos - Projeto Le

ga l, IBISS, 1999. 

(2) " O Estatuto dizem que fo i urn 

avanço, co isa de primeiro mundo, só que 

não somos primeiro mundo ! "(Entrevista 19/ 

07/97) in Ribeiro, Fernanda, B. A Inserção 

do Conselho Tutelar na Construção do Pro

blema Social. Um es tudo de caso a partir do 

Conselho Tutelar da Micr rregião 3 de Porto 

Alegre. Dissertação de M estrado, Instituto de 

Fi losofi a e Ciências Humanas. Programa de 

Pós-Graduação ern Sociologia, UFRGS, Por

to Alegre 1996, pp.11 6. 

(3) " Ternos que compreender que são 

apenas 7 anos de ECA comparados corn SOO 

anos de história de política de atendimento 

concentrada nas mãos do poder público. Essa 

co-gestão ( ... )significa urn grande avanço que 

não podemos deixar de reconhecer e assegu

rar" ( Depoimento de José Claudio, jornalista, 

in In fância, Adolescência e Políticas Públicas. 

Discutindo Conselhos, Fundos e Abrigos. Anto

nio Carlos de O liveira (org), NOVA Pesquisa e 

Assessoria ern Educação, RJ, 1997, p. 21) 

(4) Conselhos Tutelares no Brasil . Per

fil dos Conselhos e Atuação no Sistema de 

Garantia de Direit os. ANCED/MNMMR, Re

cife, 1997. 

Diagnóstico Nacional. A Situação de 

Implantação e Grau de Institucionalização dos 

Conselhos Municipais de Defesa da Criança 

e Adolescente - CMDCAs, Conselhos Tutela

res -CTs e Fundos da Infância e Adolescência 

- FIAS no Bras il. IBAM, Ministério da justiça, 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 

UNESCO, 1998. 

(5) Goldenberg, Mirian . A Arte de 

Pesquisar. Como Fazer Pesquisa Qualitativa 

em Ciências Socia is, Rio de janeiro, Record, 

1998 . 

(6) Grupo Focal se constitui numa téc

nica de pesquisa, ern que se reúne urn gru 

po de pessoas do rn esrno segmento social , 

faixa etári a, gênero, etc, e se propõem ques

tões da pesquisa para eles, colhendo se a 

opinião do debate. Algo corno urna entre

vista co leti va. No caso foi rea lizado urn Gru 

po Focal corn representantes dos Conselhos 

Tutelares que debateram corn os pesquisa

dores questões lançadas por nós. 

(7) A Pesquisa Qualitativa esteve a 

cargo do Pesquisador Senior do ISER, Mar

ce lo Camurça, Antropólogo e Doutor pelo 

Programa de Pós Graduação ern Antropolo

gia Social do Museu Nacional da UFRJ, au

tor de trabalhos na área da infância e ado

lescência corno: " lf the Street Were Mine" 

Lessons from na Experimental Project with 



street kids in Rio de janeiro. Save th e 

Children& ISER, 1992 ; Conselho Estadual 

de Defesa da Criança e do Adolescente/R}: 

Estado e ONCs. Uma Parceria Possível?, Fun

dação Fé e Alegria& Projeto Se Essa Rua fos

se Minha, UNICEF, Março, 1994; e da Ass is

tente de Pesquisa, Karina Nava rro, Cientista 

Social, M estre pela Fundação Getúlio Vargas. 

(8) Foram responsáveis pela pesqui

sa quantitativa o pesquisador senior do I SER, 

lgnacio Cano, Cientista Social, Doutor pela 

Universidade Complutense de Madrid, e au

tor dos trabalhos: Letalidades da Ação Polici

al no Rio de janeiro, ISER, 1997 ; Análise 

Territorial da Violência no Rio de janeiro, I SER, 

1997 e Nilton Santos, Pesquisador junior do 

ISER, Antropólogo, M estre pelo PPCAS do 

Museu Nacional da UFRJ. 

Este trabalho consistiu em criar uma 

Base de Dados sobre índices de letalidade 

contra a infância e juventude em cima dos 

registras de ocorrências da Secretaria Esta

dual de Polícia Civil do Estado do Rio de ja

neiro, da Secretaria Municipal de Saúde, do 

Instituto M édico Legal e do juizado da In

fância e juventude. 

(9) Preocupações de pesquisa dos 

Conselhos já haviam sido arroladas por enti 

dades assessoras : 

" Dados classifica tórios gerais sobre os 

conselheiros; razões que os motivaram a par

ticipar do processo de escolha (média devo

tos); experiência ante ri or do conselheiro em 

área de atuação de criança e adolescente; 

média de atendimento do Conselho; grau de 

representação da atuação do Conselho junto 

à comunidade; identificação das demandas 

mais comuns; dúvidas mais frequentes quan

to aos encaminhamentos; questões mais pre

mentes ou polémicas; avaliação da relação 

do Conselho com o juizado. M inistério Pú

blico, CMDCA; avaliação de dificuldade de 

operacionalização dos serviços dos Conselhos. 

Análise do Regimento Interno" (Pesqu isa de 

Acompanhamento - Assessoria do MNMMR 

aos Conselhos Tutelares de jaca repaguá, 

Madureira e Vila Isabel - Julho 1996.) 

(10) Relatório do Encontro dos Con

selhos Tu te lares com a Assessoria do FCDDH 

Bento Rubião, no Colégio Assunção, 09/01 I 
1997. 

(11) Pro jeto d e Assesso ri a e 

Capacitação aos Conselhos Tutelares do 

Município do Rio de janeiro - MNMMR, 

IBISS, Associação Beneficiente São M atinho, 

1997. 

(12) D epo im ento d e Am arild o 

Baltazar Comes, Assessor da SMDS para os 

Co nse lhos Tu te lares e Pres idente d o 

CM DCA. 

(13) A coleta e produção de dados 

em interface com as instituições do poder 

público, com Secretari as d e Políciil, de Sa ú

de, IML, etc, acerca de questões c:omo: vio

lência, segurança pública e "mehinos de rua" 

, extremamente polarizadas e ideologizadas 

exigem habilidade e prudência na obtenção, 

formulação e divulgação das estatísticas. 

As referências objeti vas produzidas 

pela pesquisa podem contraditar tendências 

ideológicas e preconceituosas com relação 

a infância e adolescência em situação de ris

co, abandono e delinqüência que grassa m 

em setores conservadores da sociedade, le

va ntando um grau considerável de tensão. 

(14) Ribeiro, Fernanda, B.op.cit. p.197. 

. 
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1- FORMAÇAO, CONHECIMENTO EATRIBUI
ÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

A PERFIL DO 
CONSELHEIRO TUTELAR 

A 1- Heterogeneidade no 
perfil do Conselheiro 
Tutelar e Lacunas na Legis
lação do Processo de 
Escolha dos Conselheiros 
Tutelares. 

O perfil dos eleitos para a 
primeira gestão dos Conselhos 
Tutelares (doravante citados como 
CTs) no município do Rio de 
Janeiro apontou para um grupo 
heterogêneo ( I) quanto a sua 

procedência e conseqüentemente 
quanto a sua visão do trabalho 
com crianças e adolescentes e o 
grau de compreensão e compro
misso com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (doravante 
citado como ECA). 

A variabi lidade de perfil 
entre os 50 Conselheiros eleitos 
abrangia uma leque que cobria 
extremos: "quanto à formação, 
havia desde pessoas com mestrado 
até outras com o primário; havia 
pessoas com alta 
representatividade popular e 
pessoas eleitas com pouquíssimos 
votos, pessoas com uma bagagem 
no serviço público e pessoas sem 
nenhuma experiência no serviço 
público". <z> 

Dos Conselheiros eleitos 
para a segunda gestão, verificou-se 
dentro da mencionada 
heterogeneidade uma tendência 
maior à concentração num 
padrão(3> , embora o alto 
percentual de renovação nos 
cargos indique uma dispersão 
considerável quanto a uma 
compreensão aprofundada das 

concepções do ECA <4> 
A realidade apontada acima 

nos remete ao processo de escolha 
desses Conselheiros e a indagação 
sobre a existência de possíveis 
lacunas e necessidade de aprimo
ramento na legislação que orienta 
a seleção. 

O ECA, lei federal n° 8.069, 
no artigo 133 aponta três critérios 
gerais necessários para candidatura 
a membro do Conselho Tutelar: 
idoneidade moral, maioridade de 
21 anos , residência no município. 
O mecanismo de testagem destes 
critérios foram a carteira de 
identidade, certificado de residên
cia e para o primeiro quesito, uma 
certidão negativa de bons antece
dentes. 

A Lei Municipal n° 2.350, 
que suplementa a Federal, no seu 
artigo 14, parágrafo primeiro, 
acrescentou aos nens propostos no 
ECA, "Ter reconhecido trabalho, 
de no mínimo 2 anos, com 
criança e adolescente" nas seguin
tes áreas: "estudo e pesquisa, 
atendimento direto, defesa e 
garantia de direitos". Parece, 
porém, que estes critérios ainda 
não asseguraram completamente a 
inscrição de candidatos vinculados 
a uma prática de atendimento 
comprometida com a filosofia do 
ECA. 

No processo de escolha para 
a primeira gestão dos CTs, 
"apareceram para inscrição gente 
que fazia trabalho comunitário, 
médicos, gente que participava do 
Conselho Escolar da comunidade, 
que trabalhava como "baby-siter" 
e até mulheres que alegavam a 
condição de mães, como prova de 
experiência com trabalho com 
crianças e adolescentes", afirmou 



um integrante da Comissão que 
realizou o processo de escolha dos 
Conselheiros. 

A tipologia dos candidatos 
pareceu indicar que os critérios 
definidores do seu perfil ainda 
ficaram genéricos. 

Uma reflexão sobre o 
problema aponta que a ênfase na 
questão da democratização da 
escolha, pelo movimento da 
sociedade civil que conduziu o 
processo de mobilização para 
(re)construção das instituições 
políticas brasileiras eclipsou uma 
preocupação com os fundamen
tos, objetivos e finalidades das 
mesmas. Isto foi resultante da 
"cultura da eleição direta" que 
. . . 
msp1rou os movimentos soCiais na 
década de 80 nas suas propostas 
para a gestão do poder público: 
eleição de diretores de escola, de 
diretores de hospitais , de reitores, 
dos Conselhos de Direitos, etc. 
Porém, os anos 90 foram indican
do que a eleição na base, por si só, 
não assegura a eficácia das institui
ções do poder público e a reversão 
de um quadro social adverso. 

No rol das iniciativas para 
garantir entre os candidatos um 
leque de pessoas que tivessem um 
perfil minimamente adequado ao 
exercício da função segundo os 
parâmetros do ECA, o Conselho 
Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente (doravante 
citado como CMDCA) - instân
cia encarregada por lei para dirigir 
o processo de escolha dos CTs <Sl -

propôs a realização de um exame 
de seleção/prova de conhecimen
tos sobre o ECA, como parte do 
processo de escolha para a segun
da gestão dos Conselheiros do Rio 
de Janeiro. (G) 

A idéia do "provão", como 
ficou conhecido, foi rechaçada por 
uma vasta gama de setores da rede 
de garantia de direitos ( a quase 
unanimidade dos Conselheiros 
Tutelares, grande contigente de 
entidades e ONGs voltadas para a 

infância e adolescência, promoto
res ligados à área, etc) como uma 
medida que elitizaria o processo, 
provocando uma ruptura com a 
filosofia democrática que rege o 
funcionamento dos CTs. Na 
Assembléia onde foi apresentada a 
proposta, a reação emocionada 
dos Conselheiros Tutelares 
reprovou as medidas apresentadas, 
como uma ameaça "golpista" ao 
caráter popular, "de base", que 
para eles é a essência da condição 
de um Conselheiro Tutelar. Estes 
propuseram, o reforço das instân
cias de controle e formação -
Regimento Interno, Cursos de 
Capacitação (?) -contudo man

tendo intacta - afora as exigências 
gerais do vínculo com a causa da 
infância e adolescência - a 
preeminência do fator da 
representatividade "na base", por 
sobre a qualificação: "Ou indica
ção popular ou concurso. Não há 
como conciliar!" afirmou uma 
Conselheira Tutelar na Assem
bléia. (B) 

A resistência oferecida à 
proposta do "provão" do 
CMDCA, capitaneada pelos 
Conselheiros Tutelares da primeira 
gestão, coloca uma questão séria 
de competência sobre a interpreta
ção do ECA. Quais órgãos e 
atores da rede de garantia de 
direitos e atendimento a infância e 
juventude teriam "notório saber" 
no ECA para examinar os outros? 
<9l As ressalvas apresentadas por 
alguns Conselheiros Tutelares, a 
proposta de prova, na Assem
bléia, são indicadoras da insegu
rança que a proposta semeou na 
auto-imagem do trabalho que 
julgam realizar como coerente 
com os princípios do ECA; 
diziam eles "reprovar nesta prova 
os Conselheiros Tutelares que 
estão pleiteando sua reeleição, não 
significa colocar em xeque , ou até 
mesmo revogar, todas as medidas 
aplicadas por este Conselheiro ao 
longo de sua gestão? " 

11 
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Esta questão revela um dado 
- que será retomado em posterior 
análise- que é a suspeição recípro
ca entre os serores da rede de 
garantia de direitos à criança e 
adolescência sobre quem tem 
excelência no domínio do ECA, 
uns em relação aos outros. Como 
se colocar o outro à prova quanto 
a conhecimentos sobre o ECA 
fosse questionar seu grau de 
compromisso com o ECA e a 
causa da infância e adolescência. 
Nesse sentido, qualquer tentativa 
de avaliar quesitos de compreen
são do ECA para a escolha dos 
Conselheiros Tutelares, num 
quadro de equi líbrio de interação 
entre poderes autônomos, soa 
como desestabilização da autono
mia de um setor por outro. 

Nesse particular, o 
determinante para o CMDCA 
retroceder de sua proposta foi a 
resoluta atitude de um outro 
destes poderes do complexo de 
defesa da criança e adolescente - a 
Promotoria de Justiça- que, ao 
considerar ilegal a introdução da 
prova, por não estar expressa na 
lei 2350, que regulamentou os 
CTs, ameaçou de interpor um 
recurso ou liminar suspendendo a 
medida. Assim, Ministério 
Público e Conselheiros Tutelares 
se uniram para limitar a iniciativa 
da condução do processo pelo 
CMDCA aos marcos de um 
equilíbrio entre as forças. 

Retomando sua iniciativa de 
novas proposições que pudessem 
precisar a exigência correta, 
emb~ra genérica, de "ter reconhe
cido trabalho de no mínimo dois 
anos com criança e adolescentes 
nas áreas de estudos e pesquisa, 
atendimento direto e defesa e 
garantia de direitos" (JO) , o 

CM DCA, depois' de consultas e 
discussões nas suas Assembléias 
Ordinárias, aprova a DeLiberação 
091198, que regulamenta o que se 
entende por atividade de "pesqui
sa, atendimento direto e garantia 

de direitos". O peso desta 
normatização repousa na exigência 
aos candidatos a Conselheiro, de 
vinculação a programas e projetas 
de caráter não-governamental e 
governamental, onde se exerceri
am as atividades exigidas de 
pesquisa, atendimento direto e 
defesa da criança e do adolescente. 
Dessa maneira, o amplo leque de 
atividades com criança e adoles
cente apresentado pelos candida
tos na primeira seleção para 
Conselheiros em 1995 ficou agora 
restrito a atividades inseridas em 
programas e projetos institucionais 
voltados para infoncia e juventude. 
No caso do "atendimento direto" 
circunscrito a programas "em 
regime de: 1) orientação e apoio 
sócio-familiar; 2) apoio sócio
educativo em meio aberro; 3) 
colocação familiar e 4) abrigo; na 
área de defesa e garantia de 
direitos entre outros: atuações 
como membro da defensaria, 
ministério público e magistratura, 
ou da equipe técnica desses 
órgãos, lotados na Justiça da 
Infância e Juventude ou em 
Curadoria especial da Criança e 
do Adolescente; atuação em 
Centro de Defesa de Direitos 
Humanos com Projeto específico 
voltado para direitos infanta
juvenis e, por fim, no caso da 
pesquisa em entidades públicas e 
privadas que tenham a pesquisa 
como uma de suas finalidades 
institucionais". É digno de 
registro que a atuação como 
Conselheiro Tutelar ou como 
membro da equipe técnica do 
C.T. foi considerada como uma 
das atividades válidas como 
experiência com infância e 
adolescente da área de garantia de 
direitos, tendo que comprovar 
dois anos de atuação na função. 
( 11 ) 

Outra norma contida na 
DeLiberação foi que os candidatos 
devessem comprovar este trabalho 
de no mínimo dois anos -



qualificado como pertencendo a 
programas e projetos 
institucionais - através de uma 
"Declaração fornecida por 
instituições não governamentais 
registradas no CMDCA ( ... )ou 
por uma das Secretarias Munici
pais com assento na atual gestão 
do CMDCA." ( l z) A intenção 

desta norma seria de assegurar o 
controle da veracidade das 
informações por organismos 
cientes ou a frente dos programas 
e projetos exigidos, e que partici
pam do complexo municipal de 
defesa e atendimento à criança e 
adolescente, que se explicita no 
Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCA). 

Uma última exigência 
percebida por nós foi a de uma 
Carta de Apresentação para esses 
candidatos pelas mesmas entida
des e organismos cadastrados (ou 
com assento) no CMDCA. Essa 
carta- distinta da Declaração que 
visava apenas à comprovação do 
trabalho de dois anos em progra
mas e projetos governamentais e 
não governamentais - buscava 
uma outra exigência: a do reconhe

cimento do trabalho do candidato. 

Numa circular do CMDCA 
expedida para todos os dirigentes 
e responsáveis pelos organismos 
governamentais e não-governa
mentais cadastrados ( e com 
assento ) no CMDCA, esclarece
se que a apresentação de um 
candidato pela instituição implica 
sua "co-responsabilidade" quando 
"deverá ser levado em conta o 
efetivo envolvimento do pré
candidato em trabalhos com a 
criança e adolescente, o que lhe 
dará respaldo para um bom 
desempenho como Conselheiro 
Tutelar. " ( I J) 

Podemos concluir sobre a 
eficácia desses critérios como 
padrões de afunilamento dos 
candidatos, que do total de 
impugnações, 151, a imensa 

maioria, 94, ocorreu por não 
cumprir a exigência de "ter 
reconhecido trabalho de no 
mínimo dois anos com criança e 
adolescente nas áreas de pesquisa, 
atendimento direto e garantia de 
direitos", dentro dos novos 
parâmetros. Os demais ficaram 
distribuídos em freqüências 
residuais de, 17, 16, 9, 6,4,2,2, 
1 ,0. <

14) Por outro lado, dos que 
foram impugnados, houve uma 
grande concentração com declara
ções de uma mesma entid;;tde, que 
questionada pela Comissão de 
Escolha e pelo Ministério Público, 
alegou "não possuir qualquer 
registro de que estas pessoas 
tenham trabalhado como voluntá
rios em sua entidade". <

15) Aqui, 
parece também ter se confirmado 
a eficácia das regulamentações 
normativas, na exigência de uma 
co-responsabilidade, no caso, não 
correspondida, que levou a 
impugnações e filtragens no 
processo. 

Por fim, no rol de iniciativas 
propostas pelo CMDCA para o 
processo de escolha dos Conse
lheiros Tutelares para o proximo 
triênio , instituiu-se a votação em 

um só candidato, e não mais em 
. . . 

cinco como no pnmelfo processo 
de escolha. A iniciativa visou a 
evitar a instituição de um pensa
mento monolítico no Conselho 
ou, pior ainda, que um grupo 
confessional ou pertecente a uma 
ONG, obra assistencial com força 
social na área do Conselho, 
dominasse sua estrutura como 
artifício assistencialista e 
clientelista. (IG) Contudo, 

alertamos para a questão de que 
uma heterogeneidade excessiva 
entre os cinco Conselheiros
tendência inclusive apontada no 
início deste tópico- pode parali
sar o Conselho em polêmicas 
intermináveis, emperrando sua 
unidade de ação. A recondução de 
apenas 17 Conselheiros da 
primeira gestão, num universo de 

13 
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cinqüenta, pode ser indicadora
entre outras tantas variáveis que 
discutiremos à frente- desse 
processo de pulverização de 
candidatos, o que tem trazido, 
segundo depoimentos, solução de 
continuidade no trabalho, conflito 
de gerações entre Conselheiros 
reeleitos e eleitos pela primeira 
vez. Isto pode situar a dinâmica 
dos trabalhos do Conselho num 
eterno recomeço. 

Após esta breve análise sobre 
lacunas e aj ustes na legislação que 
rege o processo de escolha dos 
Conselheiros, sugerimos, como 
recomendação, uma ampla 
discussão envolvendo todos 
setores interessados sobre a Lei 
municipal 2350, que regulamen
tou os Conselhos Tutelares, 
particularmente no item que trata 
do processo de escolha. Na 
discussão, deve-se contemplar o 
peso relativo da indicação popular 
e dos mecanismos de qualificação 
dos candidatos segundo a fi losofia 
do ECA. <

17l Recomendamos 

também evitar a heterogeneidade 
radical entre os membros do 
Conselho (sem cair no seu oposto 
a homogeneidade total). Nesse 
sentido, o processo de escolha 
poderia renovar 2/3 e 1/3 dos 
conselheiros a cada três anos; 
numa escolha se renovariam 3 e 
noutra, 2 Conselheiros; assim se 
estaria evitando a quebra de 
continuidade no trabalho do 
Conselho. 

A 2- Perfil do Conselheiro Tu
telar: Agente Público ouRe
presentante Popular? 

As exigências de uma 
formação básica na filosofia do 
ECA, aliada à indicação popular, 
ambas como pré-requisitos para a 
candidatura a Conselheiro Tutelar, 
têm levado ao limite uma tensão 
entre eleição ou concurso público, 

como forma de escolha dos 
Conselheiros Tutelares. 

Sobre esse tema têm-se 
pronunciado especialistas e 
ativistas do movimento de direitos 
da infância e adolescência: 

"Duas grandes questões 
pontuam esta polêmica. Uma 
sobre a maior legitimidade da 
eleição e outra sobre a maior 
flexibilidade do processo de 
escolha. Por outro lado a flexibili
dade do processo de escolha 
permite ações corporativas, 
eleitoreiras e fisiológicas. Já a 
legitimidade das eleições pode vir 
através de um processo burocráti
co e sem muito controle social. 

De qualquer forma seja qual for o 
modelo, ele deve ser definido e 
normatizado a nível nacional." <

18l 

"Situam-se duas concepções 
distintas do que deve ser um 
Conselho Tutelar. A primeira opta 
por considerá-lo como um corpo 
técnico, capaz de dar resposta 
imediata às demandas (...). Por isso 
jàvorece a competência técnica como 
critério para a escolha dos conselhei
ros, chegando, por vezes, a especifi
car as áreas profissionais que devem 
estar representadas no Conselho (...). 
A segunda concepção vê nele um 
órgão eminentemente político, na 
área de direitos da criança e 
adolescente" (Vogel 1995:p. 339-
40)" 

Nesse ponto parece persistir 
um grau de indefinição ou uma 
margem aberta de delimitação do 
perfil do Conselheiro Tutelar, que 
permite se passar de uma ênfase a 
outra: ou agente público ou 
representante popular! 

Os textos de autores e 
especialistas na questão do ECA 
parecem enfatizar os "dois lados 
desta moedà', dizendo por um 
lado, " que não basta só o conheci
mento teórico da realidade social 
mas a vivência com a comunida-



de", e por outro lado que é 
necessário que os conselheiros 
sejam "especialistas", "habilitados 
para soluções de problemas de 
crianças e adolescentes", ou 
"peritos em encaminhamentos".('9) 

Para o movimento de defesa 
dos direitos da criança e adolescen
te, o sufrágio eleitoral como forma 
de escolha dos Conselheiros 
Tutelares é fundamental, pois 
legitima social e politicamente a 
ação dos Conselhos, enquanto 
instrumento do poder público com 
a marca democrática da participa
ção e mobilização. A especialização 
técnica, per si, não leva a essa 
legitimação. Além disso, o processo 
eleitoral cumpre um papel 
divulgador da existência e do 
trabalho dos Conselhos Tutelares 
(2o). num momento em que o ECA 

ainda é ignorado ou mal compre
endido pela sociedade. 

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente fala da "participação 
da população no controle das ações 
em todos os níveis". Convém nos 
lembrarmos disso se quisermos 
estar de acordo com a perspectiva 
da "doutrina de proteção integral" 
que redundou no ECA, e do artigo 
204 inciso II da Constituição 
resultado do movimento de defesa 
dos direitos da criança e do 
adolescente. E, ainda, se quisermos 
continuar na esfera das formula
ções e propostas - e não do 
'praticismo' - observemos que os 
principais formuladores da visão 
inovadora na questão da infância e 
adolescência entendem o Conselho 
Tutelar como "produto da demo
cracia partiCipativa" 
(Liberati,: 1993; Costa : 1993), estes 
autores que escrevem sobre o ECA 
consideram que ele criou possibili
dades de participação popular na 
gestão de políticas públicas, tais 
como a que se coloca com a 
existência do Conselho Tutelar: 

"O Conselho Tutelar 

reintroduz a comunidade como 

capaz de assumir a deftsa e a 

atenção às suf crianças e adoles
centes (..) é uma possibilidade de 

ruptura com o instituído e de 
visualizar uma nova perspectiva de 
garantia de atenção à criança e 
adolescente'' (Blaines et ai. : 1992, 
p.19) (2 1) 

Esta idéia foi desdobrada 
pelos ativistas dos direitos da 
infância e adolescência (22

> e 
plenamente incorporada na auto
imagem dos Conselheiros Tutela
res, quando julgam que o fato de 
serem provenientes "da .base" lhes 
fornece uma qualificação, 
inalcançável por nenhuma teoria 
aprendida em cursos. (23) A 
conseqüência disto está na idéia 
de que, por possuírem um 
enraizamento local, está assegura
da uma proximidade e um 
conhecimento profundo da 
realidade, que nenhuma teoria 
lhes garantirá (24 ) , assim como 
uma eficácia na sua ação que 
nenhum conhecimento técnico 
poderá suprir (25>. Desta forma, se 
reconhecem como "líderes de 
comunidade , que as pessoas 
sabem onde moram, conhecem", 
"com capacidade de entender as 
situações que são colocadas" (26>. 
No caso dos Conselheiros Tutela
res do município do Rio de 
Janeiro, toda sua afirmação de 
identidade em relação ao 
CMDCA, Defensaria Pública ou 
Juizado da Infância e Juventude, 
está marcada pela valoração de 
que tem "força na comunidade" 
conferida pela "indicação popu
lar", e que este cabedal de experi
ência e "bagagem" é que lhes 
permite "articular com a comuni
dade" e solucionar situações 
dramáticas que envolvem crianças 
e adolescentes, como situações de 
doenças como AIDS e a relação 
com o tráfico que domina a 
periferia da cidade. (27

> 

Porém, a exacerbação dessa 
visão não poderia levar a um 
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reducionismo quanto à função 
precípua do Conselheiro Tutelar, 
circunscrevendo-o ao papel 
generalizante de representante da 
comunidade que o elegeu, quase 
um "mini-vereador"? . Com isso, 
ele se afastaria da noção da 
especificidade e relevância de sua 
atuação como um agente público 
de um poder que se quer descen
tralizado, e que visa à garantia de 
direitos de um segmento, estipula
do na Constituição e em uma Lei 
Federal. E, ainda, é necessária, no 
exercício dessa função uma 
qualificação que exige um profun
do conhecimento do Estatuto da 
Criança e suas derivações. A 
absolutização do critério da 
"indicação popular" pode levar ao 
desvio do foco da atuação do 
Conselheiro - a identificação das 
violações contra a infância e 
adolescência e a conseqüente 
aplicação de medidas protetivas 
para uma generalização de uma 
"militância social" <

28l , ainda que 
difusa na menção à infância e à 
adolescência. Em Porto Alegre, 
tivemos o registro de que a sede 
do Conselho ficou também sendo 
a sede do Comitê contra a Fome e 
que os conselheiros passaram a se 
ocupar da organização do Comitê 
com atividades como redação e 
publicação de panfletos. <

29l Não 
que aqui estejamos defendendo 
uma não participação de cidada
nia dos Conselheiros Tutelares no 
seu entorno, contudo ainda com o 
perigo de parecer particularista 
nossa análise, estamos consideran
do c~mo problemática a ênfase 
generalizante numa "militância 
social" como que escondendo as 
debilidades de uma atuação mais 
adequada às já complexas funções 
estipuladas pelo ECA para os 
Conselhos Tutelares. Em razão 
desta compreensão equivocada do 
que seja a função do Conselheiro, 
assiste-se a uma p>ostura defensiva 
a qualquer avaliação externa da 
atuação dos Conselhos. <30

l 

Tal visão também pode 
resultar no que alguns ativistas 
acenam como o risco da 
partidarização da atividade de 
conselheiro: "Hoje existe um 
problema sério, que é conhecer o 
perfil dos conselheiros. Em 
muitos locais existe uma 
partidarização dos conselhos, quer 
como plataforma eleitoral dos 
próprios conselheiros, quer como 
espaço de embate, mesmo de 
partidos." <31l : "O Conselho 
Tutelar, funciona como um 
"espaço de poder". O Conselheiro 
é uma autoridade local, com 
poderes para intervir em famílias, 
encaminhar crianças às secretarias 
públicas, fiscalizar entidades, 
matricular nas escolas, tirar 
certidões, etc. Pode haver 
distorções, se ele se vincula apenas 
aos interesses locais em detrimen
to de sua função de agente 
público, e se faz disto meio de 
promoção, inclusive eleitoreira! ", 
relata nos um membro do poder 
público. 

A presunção de uma unção 
popular para o exercício da função 
de conselheiro está bastante 
disseminada. Assiste-se a conse
lheiros argumentando em cima do 
seu número de votos ou da 
genérica "vontade popular". <32l 

Sobre esse particular, de fato , 
tivemos o registro de alguns 
conselheiros no município do Rio 
de Janeiro, candidatos a vereador e 
a deputado estadual nas respecti
vas eleições de 1996 e 1998. <

33l 

Por outro lado, é bom que se 
registre que já existe uma deman
da entre Conselheiros <

34l, mas 
mais claramente delineada no 
Conselho Municipal (CMDCA) 
através de suas diretrizes na 
organização do processo de 
escolha dos Conselheiros Tutela
res, que busca valorizar a forma
ção e o compromisso do candida
to e futuro conselheiro com as 
concepções do ECA. A discussão 
mencionada acima, sobre os 



critérios estabelecidos no último 
processo de escolha dos Conse
lheiros para o município do Rio 
de Janeiro, dá conta dessa preocu
pação e problemática. Para além 
disso, novas idéias cotinuam 
brotando no sentido do aprimora
mento do processo, ainda que não 
de uma forma sistematizada e 
institucional. Dentre elas destaca
mos, a idéia de que o curso de 
Capacitação - oferecido aos 
Conselheiros quando do início de 
sua gestão - funcionasse como um 
"estágio probatório" pelo qual o 
Conselheiro teria de passar a fim 
de assimilar todos os seus deveres 
e funções mínimas(35>· 

Por fim, compreendemos 
que a formação que deve ser 
exigida para o Conselheiro Tutelar 
não é a de conteúdos "acadêmi
cos" ou "técnicos", no sentido de 
um saber especializado (jurídico, 
psicológico, pedagógico), mas sim 
significa o domínio dos conceitos 
e da filosofia do ECA e da 
"doutrina de proteção integral", 

ou seja, da nova mentalidade que 
inspira o tratamento da questão 
da infância e adolescência. <

36
> Por 

isso a clivagem em jogo, no nosso 
entender, não é entre "doutos" e 
"populares", isto é uma falsa 
polêmica, mas o que tem de ser 
enfrentado é a contradição entre 
uma compreensão profunda do 
ECA e uma ignorância face aos 
seus princípios - mesmo e 
principalmente naquelas pessoas 
que têm uma prática com a 
infância e a adolescência. 

Os teóricos e legisladores da 
questão da infância e adolescência, 
tem enfrentado esta candente 
questão, colocando uma ênfase na 
capacidade técnica do Conselhei
ro, aliada a uma "vivência no trato 
desse tipo de população. <

37
> 

Neste sentido, duas perspec
tivas parecem-nos interessantes: 
uma, que defenda o papel do 
Conselheiro como um agente 
público imbuído de 

representatividade social sim, mas 
aliada a uma representatividade 
constitucional e legal, que dê 
legitimidade para ele atuar na 
comunidade que o elegeu em 
defesa da criança e do adolescente, 
sem arrogar-se um representante 
comunitário dela. Outra, que 
estabeleça uma certa "divisão de 
trabalho" interna aos membros 
de um Conselho Tutelar, que 
articule representatividade 
popular e conhecimento do ECA 
no conjunto dos Conselhe~ros, 
uns com um aporte mais teórico 
e outros com maior 
representatividade na base. 

NOTAS 

(1) Dentro dessa heterogeneidade 

quanto à proveniência dos Conselheiros Tu

telares fa la-se de uma predominância de fun

cionários públicos. No relatório de Abri l/96 

da entidade Assessora aos Conselhos de 

Bangu, C.Grande e Santa Cruz, Associação 

Benefi ciente S. Martinho, há a indicação de 

uma maioria de funcionári os públicos entre 

os conselheiros, "16% do total dos conse

lheiros eleitos". Em depoimento a nós, as

sessor da SMDS para os CTs, Amarild o 

Baltazar, fa la de uma maioria de funcionári 

os públicos e de pessoas vindas do movimen

to associativo sobrepujando pessoas vindas 

do meio O NG. 

O documento do CM DCA, intitulado 

"Eleição do Conselho Tutelar do Município 

do Rio de janeiro - Informes - 22/11 /95" 

apresenta um percentual por profissão dos 

50 Conselheiros eleitos: "Assistente social 

16%; Educador Social 14%; Professor 14%; 

Advogado 4%; Pedagogo 6%; Administrati

vo 6%; Coordenador/educador de Creches 

4%; Comerciante 4%; Psicólogo 4%; Assis

tente 2%. Afi rma também o documento que 

quanto aos ca ndidatos: "predominaram pro

fessores (1 e 2 grau) - 26% seguidos de pes

soas que desenvolvem ações nas comunida

des- 15% e de profissionais que atuam ONGs 

.... 
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13%. Seguiram-se professores/educadores/ 

técnicas que atuam em creches/pré escolas 

- 12%; 9,2% dos candidatos parti cipam de 

educação/orientação religiosa seguidas de 

pessoas da LBNFIN/CB IA - 6,1 %. Alguns 

candidatos são educadores (na SM DS e ou

tros)- 4,6%. Apresentam-se outros candida

tos com percentuais menos significativos 

provenientes- do juizado da In fância e Ado

lescência - 1 ,7%, da área de pesquisa - 1%, 

área da reabili tação -1 ,7%, da saúde- 2,7S 

e outros - 6,1 %" 

(2) Entrevista com Amarildo Ba ltazar 

Gomes, presidente do CM DCA (gestão 1996-

1998) e Assessor da SMDS para a questão 

dos Conselhos Tu te lares. 

(3) Sobre os ca ndidatos ao processo 

de escolha para a segunda gestão dos CTs 

temos a maior concentração deles nas ONGs, 

72, seguido das Associações Comunitári as, 

19, das instituições do Serviço Público, 1 S, 

e por fim das instituições religiosas, S. ( Fon

te; Tabulação dos registras de inscri ção dos 

ca ndidatos a Conselheiros Tutelares, por 

Karina Tavares, Assistente da Pesquisa). 

Quanto aos ca ndi tatos elei tos para a 

segunda gestão dos CTs temos sua maior 

concentração em: " ONGs- 27; Instituições 

Comunitárias- 8; Serviço Público- 13 ; Ins

tituições Religiosas- 2". Quanto a profi ssão 

dos eleitos temos: "7 assistentes socia is, S 

professores, 9 educadores sociais, 3 advoga

dos, 3 pedagogos, 3 psicólogos, 3 coorde

nadores de programas de creches, 3 agen

tes admnistrati vos, 3 aposentados, 1 conse

lheiro, 1 sociólogo, 1 gráfi co, 9 autónomos" 

(Perfil dos Novos Conselheiros, Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e Con

selho Mu'nicipal dos Direitos da Criança e 

Adoles~ente, 1998. 

" Observa-se aqui a predominância 

de algumas ca tegori as que sempre esti ve

ram presentes na história do atendimento 

à criança e ao adolescente ( ... ) são em sua 

maiori a, assistentes sociais (32%) advogados 

(22%), psicólogos(18%) e pedagogos (14%) 

(. .. ) Não há uma concentração em uma 

determinada atividade, mas podemos des

tacar um grande número de educadores 

sociais, conselheiros tutelares ( que busca m 

recondução do mandato) e professores do 

Estado ou do município. Em geral, estas ex-

periências foram desenvolvidas em organi 

zações Não-governamentais re ligiosas, ou 

não ( .. . ) ressa lta-se o desenvolvimento do 

trabalho na comunidade de origem do ca n

didato. " ("Perfil dos Ca ndidatos aos Conse

lheiros Tu te lares do Município do Rio de ja

neiro" de Rosimere Souza, in Posso fa lar o 

que eu penso?. Um j ornal de Direitos Huma

nos, Ano III , n 20, Dezembro 1998 .) 

(4) "Novos Co nse lh e iros : 33; 

Recondução : 17" (Perfil dos Novos Conse

lheiros. SMDS/CMDCA, 1998) 

(5) "Lei 23SO. art 16- O processo de 

escolha será promovido pelo Conselho M u

nicipal dos Direitos da Criança e do Adoles

cente consoante o art.1 39 da Lei Federal nº 

8.069/90 de conformidade com a regula

mentação por ele expedida e sob a fisca liza

ção do Ministério Público." Diário O fi cial 

Ano IX- Nº 11 3. Rio de janeiro, 24 de Agos

to de 199S. 

(6) A proposta aprese ntada pelo 

CMDCA, na sua Assembléia O rdinária de 

13/07/98, acrescentava ao sufrágio pelo voto 

uma prova de conhecimentos gerais sobre o 

ECA, aplicada a todos os candidatos inscri 

tos, dos quais seriam selecionados os SOO 

mais votados, respeitando a regionalidade 

das áreas dos CTs; em seguida, estes seriam 

submetidos a um Curso de Capacitação, para 

enfrentarem um segundo exame onde seri 

am avaliadas a quali ficação técnica em cima 

de estudos de caso. Os candidatos se lecio

nados nesta última etapa iriam pa ra o pro

cesso de escolha pelo sufrágio em urna. 

Uma das motivações do CM DCA para 

a introdução das provas, além de buscar cri 

téri os de qualificação que contrabalançassem 

a pura representatividade, era a expectati va 

de corno tornar o processo administrável face 

a tantos candidatos- esperavam mais de mil. 

(De fato concorreram ao pleito 967 candi

datos) 

Fernanda Bittencourt, na sua Disser

tação de M estrado, sobre a dinâmica dos CTs 

na região de Porto Alegre, afirma que na dis

cussão sobre as exigências para ser Conse

lheiro, setores enfatizaram: "a necessidade 

de que os ca ndidatos ti vessem o primeiro 

grau ... apesar de aposta rem não apenas na 

educação formal ... o requisito da comuni -



cação escrita deve se r contempl ado. " 

(Bittencourt, F. op.cit. p. 67 -8) 

(7) A reação dos Conselheiros Tute

lares se deu em cima das argumentações de 

que o Regimento Interno era sim ( e não 

adendos no critério de seleção) o instrumen

to para coibir e controlar os erros de um 

Conselheiro não-quali fi cado, e que o pro

cesso de Capacitação/Formação é que iria 

suprir as defi ciências do conhecimento da 

lei e do ECA. Qualquer outra alteração sig

nificava cercea r o direito legítimo daqueles 

que têm um reconhecido trabalho com a 

infância e adolescência na comunidade e por 

esta condição seriam escolhidos para desem

penhar a função de Conselheiro Tutelar com 

êxito, por essa representati vidade granjeada. 

(8) Embora tenhamos sublinhado a 

ênfase do CMDCA na delimitação de crité

ri os mais definidos para a escolha dos Con

selheiros Tutelares; este esforço não implica 

um negli genc iamento para co m a 

incrementação do processo de consulta po

pular pelo voto direto e secreto. Registramos, 

no segundo processo de 1999, a deflagração 

da campanha "Um Conselho para o Povo" 

promovida pelo CMDCA, lbiss-Projeto Le

gal e Prefeitura Municipal, quando foram 

confeccionados e distribuídos centenas de 

ca rtazes e folders; foram abertos 100 postos 

de inscrição de eleitores em escolas da rede 

municipal que acolhiam eleitores de qual

quer área da cidade, embora para a vota

ção o eleitor devesse indicar a escola em que 

qu isesse votar. Foram instituídas urnas ele

trõnicas em postos com mais de 400 eleito

res. Em relação ao primeiro processo de es

colha de 1995, quando se cadastraram 

13.721 para 327 candidatos, o segundo pro

cesso, de 1999, foi mais abrangente, com 

15.000 eleitores e 967 ca ndidatos. 

(9) As recorrentes críticas dos Conse

lheiros Tutelares ( da primeira gestão) quan

to a qualidade dos Cursos de Capacitação e 

Assessori as por parte da SMDS e ONGs 

conveniadas revelam sua suspeição sobre a 

proeminência no domínio do ECA dos seto

res da SMDS, CMDCA, ONGs em relação a 

eles: "A maioria dos assessores sabem me

nos do que nós!" disse o presidente do Con

selho de Madureira, na referida assembléia 

do CM DCA. Assim como revelam a suspeita 

de intromissão em domínios de sua sobera

nia: a garantia da representação popular 

como pre-condição para o trabalho de Con

selheiro Tutelar. 

Em Porto Alegre, cidade que mais 

cedo implantou os CTs, reconhecida como 

"vanguarda" do movimento, podemos de

tectar questões muito similares. De um lado, 

um consenso inicial e geral da "exigência que 

cand idatos a Conselheiros Tutelares compro

vassem experiência de trabalho com criança 

e adolescente ou em defesa dp cidadão", 

cri tério mais militante que de .qualificação 

técnica de conhecimento da· lei e do ECA, 

seguido de tenta ti vas, interpretadas pelos 

Conselheiros Tutelares como atentados a sua 

autonomia, de modificações dos critéri os 

iniciais, tentati vas essas, provenientes de se

tores da verea nça, do governo e da justiça: 

"Na equ ipe encarregada da proposição da 

lei foram ( ... ) defendidas as seguintes posi

ções 1) a de que os candidatos a conselheiro 

tutelar passassem por um curso preparatório 

seguido de 'sabatina pública' que deveria 

versa r sobre temas abordados no curso: 'es

tudo do Estatuto, noções de psicologia, pe

dagogia, saúde, entre outros, vinculados a 

questão da criança e adolescente'." (RIBE I

RO, Fernanda. B. op.cit. p. 67-8) 

(1 O) Lei 2350 art. 14 parágrafo 1 º 

inciso 11 . D.O Ano IX. Nº 11 3. 24/08/95. 

( 11) Reso lu ção Norm ati va 

Regulamentadora in Deliberação 091/98. 

Diário Oficial. Ano XII.Nº 123 Rj . 1 O de Se

tembro de 1998. 

Deliberação 091/98 art. 5º inciso VIl. 

Lembrar que, em seguida, no parágrafo 1 º 

vem a exigência de que a declaração "deve

rá ser ass inada pelo representante legal da 

instituição não governamental, e no caso das 

Secretarias Municipais pelo chefe da pasta 

ou substituto lega l. " (Diário O fi cial. Ano 

XII .Nº 123 RJ . 1 O de Setembro de 1998.) 

(12) Os documentos da FCBIA tam

bém recomendavam que o pretendente ao 

ca rgo de Conselheiro comprovasse trabalho 

anterior em movimentos comunitários, as

sociações, sindicatos,etc. "O registro do ca n-

... 
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didato deverá ser feito mediante inscri ção 

perante instituições ou associações que se 

dediquem ao atendimento de crianças ou 

adolescentes, da mesma forma que, para 

concorrer a cargos eleti vos da admnistração 

pública, o interessado precise se inscrever 

através de partidos políti cos, aqui se exige a 

inscrição em determinadas instituições e as

sociações." (CBIA, 1992, p.14) (84) 

(13) Na ci rcular, o presidente do 

CM DCA faz a seguinte distinção ente a De

claração 'que é um direito do postulante a 

pré-candidato convertendo-se ass im numa 

obrigação para instituição." e a Ca rta de 

Apresentação , que "é optati va, 

correspondendo à livre delibera ção da insti

tui ção" Circular N2 030/98 - DS/CMDCA. 

RJ 30 de Setembro 1998. 

(14) Motivos das Impugnações: Enti

dade sem registro no CMDCA - 4 ; Reco

nhecida Idoneidade Moral - 16; Ausência 

de Carteira de Identidade - 2; Estar no gozo 

de direitos políticos (comprovante última 

votação) - 6; Residir no município do Rio 

de janeiro (comprovante de res idência no 

próprio nome) - 17; Ter reconhecido traba

lho, de no mínimo 2 anos, com criança e ou 

adolescente nas áreas de pesquisa, atendi

mento direto e garantia de direitos - 94; Duas 

fotos com fundo branco - 1; Ausência de 

carta de apresentação - 9; Ausência do Re

querimento de Inscri ção. 

(15) A mencionada entidade chama

se Lar de Crianças da Vovó Dedé, da qual a 

dirigente Edenilza Rod rigues da Si lva, a co

nhecida Vovó Dedé, teve 49 decla rações 

con s id era~as irregulares pelo Ministério Pú

blico po.r não preencher o quesito do "re

conhecido trabalho de no mínimo dois anos 

nas áreas de pesquisa, atend imento direto 

e ga rantia de direitos" dentro dos novos cri 

térios. Muitas das declarações expedidas fo

ram para : doceira, balconista, garçon, es

criturário, marceneiro, coz inheiro,etc. Cha

mada a explica r-se frente ao ministério Pú

blico, declarou : "que todas as declarações 

que a depoente assinou são relati vas a vo

luntári os ligados ao Grupo Associação Be

neficente Cristã, que prestam serviços a sua 

instituição, uma vez que existe uma parce

ria entre as duas entidades; que não possui 

qua lquer registro de que estas pessoas te

nham trabalhado como voluntário em sua 

entidade" Termo de Declarações. 1 ª Pro

motoria de justi ça Regional da Infância e 

juventude. 

O processo de trabalho da Comissão 

de Escolha, que reuniu 4 membros, 3 do 

CMDCA (Presidente, vice e outro membro) 

e um indicado pelo Fórum das ONGs, exa

minava os processos e em seguida enca mi

nhava ao Ministério Público ( trabalharam três 

promotoras no processo) que impugnou vá

ri os por conterem irregularidades. Em segui

da, o Ministério Público convocou cada um 

dos impugnados para explica r os motivos das 

impugnações. Alguns dos impugnados, após 

as justificativas do Ministério Público, insisti 

ram em impetrar recursos jurídicos. Nossa 

observação de ca mpo registrou, contudo, 

algumas divergências entre a Comissão de 

Escolha do CMDCA e o Ministério Público, 

tendo a Comissão concordado com a maio

ria das impugnações, mas desejando discu

tir alguns casos em que não ficou inteiramen

te convencida. 

(16) A votação em ca ndidatos em 

detrimento de chapas parece ter sido a pre

ferência na escolhas de conselheiros em ní

vel nacional: " Há evidências de preferência 

pela votação di reta( .. . ) prevaleceu o processo 

de concorrência individual (a chapas)" Con

selhos Tutelares no Brasil. Perfil dos Conse

lheiros e Atuação no Sistema de Garantia de 

Direitos. ANCED - MNMMR, Recife, 1997. 

(17) "Estas preocupações acerca do 

preparo dos Conselheiros para a função que 

terão de desempenhar decorrem do fato de 

não haver no ECA qualquer exigência em 

termos de qualificação técnica ou formação 

para quem pretende ocupar o cargo" (RIBEI

RO, Fernanda. B. op.cit. p. 76). 

"É recomendáve l que os inscritos 

como candidatos a conselheiros passem por 

um treinamento se letivo prévio. O aproveita

mento no treinamento confirmará ou não sua 

candidatura. Este tem sido um procedimento 

que diminui os riscos de se escolher uma pes

soa inadequada para a função" (NERI, Deni

se Blanes et ai. Trabalhando os Conselhos 

Tutelares. SP, IEE- CBIA, 1992 p. 25.) 



(18) Relatório de Participação ao I 

Encontro Nacional sobre Conselhos Tute la

res, de Amari ldo Baltazar Gomes, represen

tante da SMDS, Outubro 1996. 

(19) Liberati,Ci rino. 1993, p.128. 

Blanes, 1996,p. 76. 

(20) A avaliação da Pesquisa Nacio

nal realizada pela ANCED/MNMMR, sobre 

o processo de se leção para Conselheiros Tu 

telares em cima do sufrágio un iversa l reve

lou que : "as respostas indicam ... um amplo 

processo de mobi lização da sociedade (78% 

-54%). Há evidências de preferência pelas 

eleições diretas" (Grifo nosso) (Conselhos 

Tutelares. Perfi l dos Conselheiros e Atuação 

do Sistema de Garantia de Direitos. ANC E D/ 

MNMMR, Recife, 1997, p. 36) 

(21) Ribeiro, Fernanda, B. Inserção 

do Conselho Tutelar na Construção do Pro

blema Socia l da Criança e Adolescente, Dis

sertação de Mestrado, UFRGS, 199. p.38. 

"As freqüentes referências aos conse

lheiros enquanto 'cinco pessoas do povo', 

'cinco representantes da cidadania' (Sêde: 

1993 p. 73) 'colegiado de muníc ipes' 

(Biaine: 1992. p.8) expressam a idéia de que 

o conhecimento prático cuja fonte principal 

é o cotidiano da vida em comunidade ga

rantirá o bom funcionamento da institu ição: 

'Os problemas vividos pela comunidade só 

poderão ser apreciados por alguém que co

nhece aquela realidade. Não basta só conhe

cimento teóri co da realidade social, neces

sária à vivência com a comunidade' (Liberati: 

1993, p 128) (Ribeiro, F. op.cit.pp.76-79). 

(22) "Critéri os para ser conselheiro 

tutelar, o melhor é que se jam os assistentes 

sociais, os psicólogos, os famosos técn icos? 

Se ca irmos nesta so lução fáci l, simplista, fu 

giremos a um princípio que se tinha na épo

ca da criação dos Conselhos Tutelares, pes

soas que fossem rea lmente uma referência 

local. ( ... ) o ideal seria um Conselho em 

cada bairro, para cada distrito, para cada 

comun idade, onde cada uma escolhesse os 

seus conselheiros tutelares, pessoas de refe

rência que pudessem resolver determinadas 

situações sem levar para o campo jurídico 

lega l. Uma questão de se dar um mínimo de 

apoio às fam íli as, de compreender aquela 

situação e perceber que a questão não é 

meramente lega l" ( Depoimento de José 

Claudio da Costa Barros , jorna lista , in In fân

cia, Adolescência e Políticas Públicas: Discu

tindo Conselhos, Fundos e Abrigos. Antonio 

Carlos de O live ira (org). NOVA Pesquisa e 

Assessoria em Educação, Rio de janeiro, 

1997, p.20) 

(23) "É esta característica que para 

estes agentes faz a diferença entre eles e o 

que seria um grupo de conselheiros técnicos 

ou intelectuais, com uma atuação marcada 

não pela vivência prática dos probl.emas, mas 

pela teoria aprendida nas universidades. Ao 

afirmarem a positividade do 'saber prático' 

para o exercício da atividade de conselhei

ro, estes agentes fazem a distinção entre o 

lugar social que ocupam e que entendem 

ser privilegiado para o enfrentamento das 

situações que chegam aos Conselhos Tutela

res e aquele ocupado pelos técnicos ou in

telectuais" (Ribeiro, F. op.cit. p. 171) 

(24) " Eu acho que o principal para 

um conselheiro é realmente ele ser uma pes

soa comunitária, Ter conhecimento dos pro

blemas comunitários, dentro das comunida

des. Não adianta pegarmos um doutor eco

locarmos aqui só pela razão dele ser um dou

tor, tem que vir para cá com bastante amor, 

tem que ter vontade de traba lhar. " (Ribeiro,F. 

op.cit. pp.1 05-6) 

(25) "a fi gura do Conselheiro Tutelar 

cuja própria denominação sugere que a prá

ti ca tutelar de crianças deva caracterizar-se 

pelo aconse lh amento ( ... ) Esta fun ção 

'educativa ' ... aparece também associada à 

concepção de que o conselho vindo de al

guém do povo, eleito pela comunidade da 

região, pode ser mais efi caz do que a pala

vra do técnico, tanto quanto dirigida à cri

anças e adolescentes, quanto adu ltos" (Ri 

beiro, F. op. cit. p.81 ) 

(26) id.ibid . pp. 105-6 . 

(27) Discussão ocorrida da Assem

bléia Ord inária do CMDCA com os Conse

lheiros Tutelares em 13/07/98. 

(28) "eu tenho um ponto de vista de 

ler uma atribuição que diz 'promover os di-
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rei tos da criança e do adolescente'. Prá mirn, 

promover este direito é algo bern diferente 

( ... ) não digo que só promovo este direito 

fazendo relatório para a promotoria ou aten

dimento aqui , registrando e entrevistando 

pessoas. Eu tenho urna visão diferenciada do 

que é promover este direito, é lutar para 

aumentar o nC1rnero de creches nessa região, 

é promover os direitos da crianças ( ... ) As 

pessoas diziam - O lha, vocês vão abrir pro

cessos, tornar decisões, encaminhar para as 

instâncias. Parecia urna entidade corn fun

ções burocráti cas e não era isso que o movi 

mento popular organizado apontava " (En

trevista com Conselheiro Tutelar Júlio 30/06/ 

94 in Ribeiro, F. op.cit. p. 99) 

(29) op.cit. pp.97-98. 

(30) "Lá pelas tantas perceberam a 

força que tern os Conselheiros. São 40 cida

dãos diariamente dentro das ca madas rnais 

carentes. Qua l o raciocínio a que eles che

ga ram? Esse pessoal são candidatos ern po

tenc ial à ve rea nça. Nós ternos qu e 

constrangê-los, coibir sua ação, cri ar algumas 

dificuldades para que eles não criem rnais 

tarde dificuldades para nós. Aí criaram a 

Corregedoria. " (Entrevista corn urn Conse

lh eiro , so bre a c ri ação de um ó rgão 

fi sca lizador da atuação dos Conselhos Tute

lares de Porto Alegre 01 /06/94 in Ribeiro, F. 

op.cit. pp.66-67 . 

(31) Depoimento de Ca ria Luciene 

Lima, advogada, in Infância, Adolescência e 

Políticas Públicas. op. cit. p.39 . 

(32) Relatório do Movimento Nacio

nal de M eninos e M enin as de Ru a -

MNMMR, e~tid ade que assessorava os CTs 

de Vila Isa bel, Jaca repaguá e Madureira, 

Maio, 1996. 

(33) Conselheiros candidatos às elei

ções para a Assembléia Legislativa em outu

bro de 1998 : Jurerna Célia Custódio da Silva 

(CR 4); Carlos Soares Barbosa (CR 2.2); Mar

co Aurélio da Cruz Tomás Alves (CR 3. 1 ); 

Jorge João Silva (CR 3. 1). 

Conselheira candidata à Câmara dos 

Vereadores na eleição de 1996: Vanusia da 

Silva (CR 5.1) (Arquivos do CMDCA) . 

Devemos, contudo, considerar que 

quatro num universo de cinquenta conse

lheiros é quase res idual. Da mesma forma, a 

pesquisa sobre um perfil dos Conselhos Tu

telares rea lizada pela ANCED e o MNMMR 

ern escala nacional aponta que "a maioria 

dos Conselheiros não exerceu cargos eletivos; 

dos que exerceram fizeram-no principalmen

te nos movimentos sociais e nas associações 

de moradores; a maioria não concorreu a 

cargos eleti vos, dos que concorreram o fize

ram nos movimentos sociais e nas associa

ções de moradores; a maioria ( ... ) não mili

tou em partidos" (Conselhos Tutelares no Bra

sil . Perfil dos Conselhos e Atuação no Siste

ma de Direitos. ANCED/MNMMR, Recife, 

1997, p. 31.). 

Embora essas es tatísti cas possa m 

relativizar nosso argumento, consideramos 

que elas não inva lidam a hipótese da possi

bilidade de partidarização dos Conselhos, 

visto a iniciativa do CMDCA quanto às re

gras do último processo de escolha dos Con

selheiros Tutelares, quando se estipulou que 

a votação seria ern apenas um candidato e 

não em chapas, com a argumentação de que 

este procedimento evitaria que grupos orga

nizados ou institucionalizados como Partidos 

ou Igrejas pudessem eleger e ter o controle 

por sobre os cinco rnernbros de um Conse

lho. 

(34) "Acho indispensável ter conhe

cimento, ter que propor uma medida para a 

destituição do pátrio poder, analisar urn pro

cesso, fazer urn termo, emitir pareceres. " 

(Entrevista Conselheiro Mareio, 09/06/94 in 

Ribeiro, F. op.cit.p.107). 

(35) Discussão entabulada na Assem

bléia Ord inária do CMDCA com os Conse

lhos Tutelares ern 13/07/98. 

(36) "Acred ito que haja muita falta de 

informação, de conhecimento, de formação 

técnica. Não rne refiro à formação de níve l 

superior, rnas a uma formação técnica, ou 

se ja, o sujeito se preparar para desenvolver 

o seu papel, a sua formação." (Depoimento 

de Naíra dos Santos Americano, psicó loga, 

em in In fância, Adolescência e Políticas Pú

blicas. op. cit. p 47. 
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(37) "recomenda-se que os conselhei

ros disponham de um conjunto de capaci

dades técnicas( ... ) transitem com faci lidade 

pelas demais instituições a partir do conhe

cimento de todos os serviços disponíveis 

(Liberati , Cyrino. 1993, p.42) e que sa ibam 

pôr em linguagem simples as orientações e 

enca minhamentos necessá rios" (Liberati, 

Cyrino. Conse lhos e Fund os no ECA, SP, 

Malheiros Editora, 1993, p.42). 

"É fundamental que ele se ja consti

tuído de especialistas em questões da infân

cia e juventude 

(como educadores, psicó logos, soci

ólogos, assistentes sociais, etc) que, sem se

rem meros técnicos, tenham uma vivência 

no trato com esse tipo de popu lação"(Pino, 

1990, p. 66) 

O ESTATUTO JURÍDICO DO 
CONSELHEIRO TUTELAR 

81 -Quadro de Indefinições 
e Lacunas no estatuto jurí
dico do Conselheiro Tutelar. 

Outra indefinição que tem 
acarretado dificuldades na prática 
e na identidade do Conselheiro 
Tutelar diz respeito ao próprio 
estatuto jurídico do cargo de 
Conselheiro. 

O artigo 135 do ECA diz 
que "a função do conselheiro 
constituirá serviço público 
relevante" e a lei municipal n° 
2350 que regulamentou os CTs 
do município do RJ no seu artigo 
ga afirma que "as atividades dos 
Conselheiros Tutelares são 
consideradas de relevante serviço 
público". 

Porém, a despeito da 
importância explicitada na Lei, a 
função de Conselheiro Tutelar 
carece de definição legal. Ele não é 
funcionário público pois não 
ingressa no poder público por 

concurso; tampouco é "celetista"; 
não é também função privada que 
presta serviços ao Estado por 
tempo determinado. Como então 
remunerar tal função? Cada 
Prefeitura, de acordo com seu 
entendimento da Lei, deu um 
tratamento diferente ao cargo de 
Conselheiro Tutelar: uns garantem 
direitos trabalhistas mínimos aos 
Conselheiros, fazendo analogia de 
sua função com o setor municipal, 
garantindo a eles assinatura de 
carteira de trabalho e renda 
mensal razoável, outros não 
remuneram nada. Alguns municí
pios do Brasil adoraram a forma 
de cargos comissionados, porém 
isto poderia implicar vínculos com 
o Estado, em termos de direitos 
trabalhistas, férias proporcio-
nais, 13° salário, etc. No I Encon
tro Nacional sobre Conselhos 
Tutelares, em Outubro de 96, 
considerou-se a questão "um dos 
principais obstáculos apontados 
para o perfeito funcionamento da 
maioria dos Conselhos Tutelares 
no Brasil. Na maioria absoluta dos 
municípios não se construiu saída 
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para garantir estes direitos aos 
Conselheiros Tutelares". O> 

Não obstante a gravidade 
desse impasse para o funcionamen
to dos CTs, "pode-se considerar 
que a flexibilidade da Lei -que 
dispõe que a função do Conselhei
ro pode ou não ser remunerada - se 
ajusta à possibilidade de decisão do 
Poder Executivo municipal de 
acordo com seus interesses e 
conveniências políticas e nem 
sempre de acordo com a importân
cia da função." (l) Enfim, a 

situação se procrastina ao sabor de 
iniciativas espontâneas - ou falta 
delas - por parte dos poderes locais. 

Pesquisas que analisam a 
situação dos Conselhos Tutelares a 
nível nacional mostram um quadro 
mais satisfatório na perspectiva, 
pelo menos da remuneração dos 
Conselheiros: "85% dos membros 
dos CTs são remunerados contra 
15% que não o são. No Sudeste, 
91,19% recebem remuneração" (3> e 
"66% têm uma remuneração 
mensal que varia entre 1 a 4 
salários mínimos; 4 a 7 salários 
mínimos abrange cerca de 1 0%; 7 
a 1 O salários mínimos 3%, acima 
de 10 salários, 2,6%". (4> 

Dentro deste leque heterogê
neo, o município do RJ adorou a 
figura do jeton como forma de 
pagamento aos Conselheiros 
Tutelares, estipulando no artigo 9° 
da Lei que regulamentou os 
Conselhos o valor de R$ 180.00 de 
pagamento. por cada reunião, de 
um conjl.lntO de quatro reuniões 
em cada mês, o que equivale a um 
salário mensal em torno de R$ 
800,00. ()) No caso do RJ, a 

discussão de corno alocar a figura 
do Conselheiro Tutelar enfrentou 
os seguintes impasses: a função não 
podia ser cargo comissionado 
porque não é de livre nomeação e 
exoneração por parte do executivo 
municipal. Tampouco podia ter 
pagamento em folha porque não 
eram funcionários do quadro, 
optou-se então, pelo pagamento 

em jetons. A modalidade legal que 
a Prefeitura carioca encontrou para 
remunerar os Conselheiros é um 
artifício, já que o Conselho Tutelar 
não é um Conselho deliberativo 
que se reúne em sessões periódicas 
para analisar prestações de contas 
ou votar políticas públicas - como 
os Conselhos Monetários, de 
Educação, etc - mas possui uma 
ação executiva, que acompanha no 
dia-a-dia as questões para o qual 
está voltado. Portanto na prática, 
embora sob forma de jeton, a 
remuneração corresponde a um 
salário integral, pois os registras das 
sessões em atas são puramente pro 
forme, e os Conselheiros têm um 
expediente muito maior que as 
di tas sessões. 

Em virtude do tempo 
investido nesse labor permanente 
(são eleitos por três anos, podendo 
ser reconduzidos por mais um 
mandato) os Conselheiros enten
dem que do ponto de vista traba
lhista estão perdendo tempo de 
trabalho, pois não podem 
apresentá-lo para a aposentadoria. (6) 

Por outro lado, encontramos 
opiniões que relativizam o peso da 
indefinição jurídica da figura do 
Conselheiro como impeditivo de 
um melhor funcionamento dos 
CTs. Segundo o Juiz da Infância e 
Juventude, Siro Darlan, o CT está 
bem definido pela Lei, como um 
órgão autónomo, cuja função 
pública se exerce através de um 
mandato outorgado pela eleição, 
que não gera nenhum vínculo 
empregatício e nenhuma obriga
ção previdenciária. Pode ser 
aperfeiçoado, como o instituto de 
previdência dos parlamentares, mas 
segundo ele, isto atualmente não 
gera constrangimento ao livre 
exercício da função do Conselheiro 
Tutelar: 

"Eu não acho que isso é 
relevante, quer dizer, eu compreen
do e acho que é necessário aperftiço-



ar estes reclamos. É um instituto 
novo, ele vai se aperfeiçoar, e os 
Conselheiros vão elaborando projetos 
de lei, vão encaminhando suas 
demandas à Câmara dos Vereadores 
para aperfeiçoar o instituto. Mas 
assim, como uma pessoa presta um 
serviço, como serviço militar, um 
serviço civil voluntdrio que agora 
nós temos, como o serviço do próprio 
jurado. Esse é o mandato a que 
pessoas se candidatam, sabendo que 
vão ficar durante três anos (seis se 
forem reeleitos). Significa estar nessa 
situação, recebendo jeton e não 
estando coberto para direitos 
previdencidrios, questão de aposen
tadoria, questão de plano de saúde. 
É uma maneira de prestar um 
serviço a uma causa nobre: a da 
criança e do adolescente. Eu tenho a 
impressão de que se a gente começar 
a transformar essa fonção tão nobre 
do Conselheiro Tutelar em fonção 
que dependa de determinados 
direitos, como direitos 
previdencidrios, 13° saldrio, isso vai 
descaracterizar a fonção do Conse
lheiro Tutelar, tirando a missão 
dessa fonção de servir, e isso 
caracteriza muito as pessoas que na 
verdade não querem servir e sim se 
servir do cargo que ocupam. " m 

A questão que levanta o Juiz 
da Infância e Juventude parece 
trazer uma preocupação relevante: 
que tipo de normatização é 
necessária para o melhor funcio
namento dos CTs? Neste tempos 
de crise do Estado, crise da 
previdência, defícit público, 
onerar mais o Estado e o 
constribuinte com a efetivação no 
quadro de funcionários públicos 
de um montante de pessoas, seria 
justo? A burocratização e o 
inchaço do Estado não são 
problemas a serem combatidos na 
democracia? A questão é como 
normatizar e dar as garantias para 
a ação dos Conselheiros, tendo em 
conta o caráter eletivo e rotativo 
de sua função. 

Por fim, todos os encami
nhamentos empreendidos para 
cobrir as lacunas na normatização 
do cargo de Conselheiro Tutelar, 
particularmente as que estamos 
examinando, do Município do RJ, 
terminaram enredadas em alguns 
problemas, que se estendem sem 
solução até o presente momento. 

82 - A Não Determinação 
sobre Licença de Trabalho e 
o Conseqüente Acúmulo de 
Funções. 

Um problema considerável 
se encontra no fato de que para os 
funcionários públicos estatutários 
ou celetistas (municipais, estadu
ais e federais), eleitos Conselhei
ros, não há determinação sobre 
licença de trabalho no exercício da 
nova função , o que redundou no 
acúmulo das duas funções , 
geralmente em prejuízo para o 
trabalho no Conselho Tutelar. <Bl 

A realidade, contudo, foi 
que em virtude dessas brechas, 
vários Conselheiros, passaram a 
acumular funções no Serviço 
Público conjugadas com o cargo 
de Conselheiro. Embora as 
lacunas na Legislação dos CTs 
incentivassem tal ação, baseados 
na Constituição alguns Promoto
res consideraram o fato uma 
ilegalidade, passível de ação legal 
contra ela. 

Vários depoimentos de 
Conselheiros Tutelares apontaram 
para o fato da impossibilidade de 
exercer a contento a função de 
Conselheiro Tutelar e ao mesmo 
tempo possuir outra profissão. <

9l 

Anotaram também o artifício 
utilizado por alguns Conselheiros 
para acumular duas funções, 
sendo a outra privada, trabalho 
em ONGs "terceirizadas" pela 
Prefeitura. (lo) 

Por iniciativa do Ministério 
Público foi realizada uma "devas-
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sa" localizada em alguns CTs 
visando a detectar e solucionar a 
situação de duplo vínculo. A 
particularidade des ta ação, no 
nosso entender, se deveu à 
iniciativa de alguns Promotores e 
não de outros, a quem os CTs 
estavam juridicamente subordi
nados' 11 l. A resultante desta ação 
concentrada em alguns CTs foi a 
exoneração de conselheiros com 
vínculo no serviço público ( I Z) , 

assim como a de Conselheiros 
com vínculo com ONGs ( l3) e o 
pedido de afastamento para 
licença-prêmio por parte de 
outros Conselheiros. '14l 

A crítica de alguns Conse
lheiros foi sobre o caráter isolado 
e temporário da inciativa, que 
não garantiu efetivamente o fim 
do acúmulo de funções, ficando 
uma atitude desigual para uns 
CTs e não para outros: "No CT 
de Madureira, dois foram 
afastados, mas não aconteceu nos 
outros Conselhos. Ficou uma 
coisa sem sentido!"; " Houve 
Conselheiros que burlaram as 
medidas do Ministério Público, 
pois tiraram licença-prêmio por 
três meses e depois que o contro
le afrouxou, eles voltaram a 
assumir o cargo,continuando a 
acumular funções". ( I S) 

Consideramos, todavia, 
mesmo com toda a sorte de 
burlas, que essa ação do Ministé
rio Público, ainda que restrita a 
alguns CTs, teve um caráter de 
exemplaridade que gerou reper
cussões. no controle e na conduta 
dos Conselheiros e demais 
instâncias. Um dos indicadores 
disso, que do ponto de vista legal 
cria mecanismos de controle 
contra esses abusos, foi a exigên
cia pelo CMDCA de que os 
Conselheiros que assumiram 
mandatos ao longo do ano de 
1998 assinassem um termo de 
compromisso em que se declara
vam cientes de : " 2-estar em 
perfeitas condições para assumir 

o mandato e 3- não exercer outro 
cargo público". ( IG) 

B3 - Frouxidão dos Vínculos 
Institucionais e os Arranjos 
Alternativos: o caso dos 
"Plantões" nos CTs. 

Da mesma forma que não 
existe na legislação definição sobre 
o cargo de Conselheiro, também 
não há menção sobre sua carga 
horária e regime de trabalho, 
tanto na lei federal quanto no caso 
do Rio de Janeiro , na lei munici
pal que a regulamentou. Parece 
nos que houve intencionalidade 
na redação da lei municipal de 
omitir a carga horária e o regime 
de trabalho dos Conselheiros, pois 
o setor jurídico da Prefeitura 
entendeu que se assim procedesse 
implicaria habitualidade, ou seja, 
vínculo de trabalho desse conse
lheiro para com a Prefeitura. 

Os Procuradores Municipais 
recearam criar a figura de um 
novo trabalhador do município 
que, no entanto não ascendeu à 
função através de concurso 
público; por outro lado, o Conse
lheiro não é um agente político 
autónomo, como os vereadores -
pois, embora no caso do municí
pio do R] e de muitos municípios 
houvesse eleição para sua escolha, 
- ele não precisa ser eleito como 
requisito para o exercício da 
função. 

De fato, a incorporação dos 
Conselheiros aos quadros regula
res do executivo municipal carioca 
não se constituiu um problema 
orçamentário. O impacto nas 
contas para se incorporar os 
Conselheiros ao município não 
seria tão significativo para a 
resistência que foi exposta. 
Tratava-se de uma questão de 
ordem político-jurídica, e como 
tal merecia uma deliberação. 
Segundo um ativista de ONG do 



setor de garantia de direitos:" Em 
municípios com sensibilidade à 
questão da criança e do adolescen
te, as prefeituras simplesmente 
colocaram na Lei Municipal uma 
previsão para jornada de trabalho 
e pagamento de gratificação aos 
Conselheiros Tutelares, assim 
como concessão a estes de direitos 
análogos aos demais servidores 
municipais. Dessa forma, a Lei 
Municipal tornou-se um funda
mento jurídico para reger a 
atuação dos CTs". 

A frouxidão no estabeleci
mento de regras sobre a atuação 
dos Conselheiros abriu espaço 
para adequações e arranjos, como 
a prática dos plantões ou turnos 
no seu horário de trabalho nos 
CTs, extremamente prejudicial 
para o funcionamento dos 
Conselhos. (I?J 

"O que ocorre é que muitos 
fUncionários públicos se interessam 
pelo cargo de conselheiro tutelar 
como um "bico': para acumular os 
jetons ao seu salário': nos revelou 
um membro do executivo munici
pal. 

"Uns Conselheiros fizeram da 
fonção, cabide de emprego, outros 
fizeram um "bico" para ganhar 
dinheiro nas horas vagas. Na 
verdade, o CT até hoje não fUncio
nou plenamente em regime de 24 
horas que a lei determina. Não 
foncionou integralmente o plantão 
integrado dos cinco conselheiros a 
todo instante, à disposição das 
crianças e adolescentes, como 
desejado. " nos asseverou o Dr. Siro 
Darlan. ( IS) 

A Prefeitura, na gestão César 
Maia ( que correspondeu à 
primeira gestão dos CTs também), 
por sua vez, por meio do decreto 
14.550 de 24/01/96, instituiu o 
pagamento progressivo e bimestral 
dos jetons nos seis primeiros meses 
de funcionamento dos Conselhos 

Tutelares, e só a partir de setem
bro se recebeu o total dos jetons 
correspondentes ao salário 
integral. ( ! 9) Esta medida foi 
contestada judicialmente pelos 
Conselheiros, sem êxito, pois 
segundo a Procuradoria do 
município, a "lei municipal prevê 
um teto máximo (até 4 sessões) e 
não um mínimo, o que poderia 
ser, como foi, matéria do decreto 
regulamenta r". <20) 

Prejudicados inicialmente 
em seus vencimentos, os Conse
lheiros dos 10 Conselhos Tutela
res, estipularam um regime de 
rodízio em plantões, como horário 
de trabalho, o que perdura até o 
presente momento, mesmo depois 
que os jetons passaram a ser pagos 
integralmente correspondendo às 
quatro sessões mensais. 

No nosso entender, os 
plantões podiam ser compreensí
veis como um protesto, ou 
pressão, face à atitude política 
mesquinha da Prefeitura em não 
pagar integralmente os salários 
dos Conselheiros -sabendo-se 
que o expediente das sessões para 
o ganho de jetons era artificial. 
Contudo, ao se estender esta 
prática, quando o problema já 
tinha sido sanado, <

21
) criou-se uma 

viciação e uma ilegalidade na 
atuação dos Conselheiros que 
comprometia de fato o pleno 
funcionamento dos CTs. 

No Anteprojeto de Regi
mento Interno dos CTs, elabora
do pelos próprios Conselheiros, 
consta apenas o horário de 
expediente do Conselho Tutelar, 
não mencionando o expediente 
obrigatório de cada conselheiro, e 
nos artigos 9°, parágrafo 4°, 1 7, 
26 e 31, faz-se menção aos 
regimes de plantão para os 
Conselheiros. Isto gerou uma 
reação contrária do CMDCA e do 
Ministério Público ao que consi
deraram uma ilegalidade. 

Após iniciativas de pressão 
do Ministério Público junto aos 
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CTs e a SMDS, no sentido de 
anular o Regimento Interno e 
representar judicialmente contra 
os Conselheiros, a versão final do 
Regimento não apresentou o 
regime de plantão como prática de 
trabalho. (22

) Embora na realidade 
do dia a dia tal prática continuasse 
em vigor, o que se explicita neste 
relatório da Assesoria aos CTS: 
"Embora admitam a necessidade 
de tempo integral para a 
efetivação de um bom trabalho, 
ponderam o quanto é desgastante 
emocionalmente atender com a 
carga horária exigida, além de não 
ter infra-estrutura para isto". (23) 

84- Vulnerabilidade, "Duplo 
Vínculo" e Necessidade de 
Definição jurídico/Constituci
onal do Conselheiro Tutelar. 

A falta de garantias e 
salvaguardas legais para o exercício 
da função de Conselheiro Tutelar 
termina por tornar sua condição 
bastante vulnerável, pela 
inexistência de um sistema de 
proteção face as suas decisões que 
podem contrariar interesses locais. 
Depois que concluem seu manda
to, ficam ainda mais expostos em 
função das medidas que tomaram. 
(24) 

Outra indefinição que, 
segundo os Conselheiros, pode 
desvirtuar o livre exercício de sua 
função. diz respeito à falta de 
controle sobre possíveis vínculos 
que um Conselheiro possa ter 
com instituições que ele deveria 
fiscalizar ou monitorar em defesa 
da infância e do adolescente: "Eu 
fico muito preocupada quando o 
Conselheiro é ligado a uma ONG 
que é conveniada com a Prefeitu
ra. Eu acho que é muito compli
cado a postura de ser Conselheiro 
e manter essa vinculação; pois o 
CT vai na maior parte das vezes 
questionar a Prefeitura, o Estado. 

Então o conselheiro não deveria 
ter vínculo com a Prefeitura, nem 
mesmo através de uma ONG ( ... ) 
A mesma coisa funciona com 
dono de escola particular. O dono 
da escola particular vai querer 
sempre estar do lado da escola 
particular. Eu já vi esse problema 
em vários lugares." (25) 

Por fim, visto que o ECA 
criou a figura do CT enunciando 
seus preceitos, mas deixando 
várias lacunas para sua 
implementação (que não puderam 
ser cobertas por Lei Municipal por 
se tratar de matéria de espectro 
nacional), é imperioso que se 
tome iniciativa no sentido de 
superação dessas lacunas com a 
definição no plano federal da 
figura legal do Conselheiro 
Tutelar. O I Encontro Nacional 
sobre Consellhos Tutelares 
apontou " para a urgência de se 
construir a nível nacional, uma 
legislação que regulamente a 
implantação de Conselhos 
Tutelares onde questões como os 
direitos trabalhistas sejam garanti
dos em todo o território nacio
nal". Dentre os encaminhamentos 
tirados no Encontro, figura " a 
criação de uma lei que regulamen
te a nível nacional as principais 
questões que dificultam a ação dos 
Conselhos Tutelares". (26) 

Temos notícias de uma 
mobilização de Conselheiros 
Tutelares do Estado do RJ, 
visando à constituição de uma 
Associação de Conselheiros Tutelares 
(
27

) para pugnar por seus direitos. 
É interessante notar a iniciativa 
dessas articulações objetivando o 
aperfeiçoamento do instituto, 
porém alertamos também sobre o 
risco de corporativismo, tratando a 
função em termos de uma 
profissão regular, e não de uma 
instância da democracia 
participativa, marcada pelo caráter 
de eleição e recondução. 

Temos o registro também de 
que foi constituído um grupo de 



trabalho no Conselho Nacional e 
Direitos da Criança e Adolescente 
(doravante CONANDA) no ano 
de 1997, para elaborar em plano 
federal um projeto de lei que 
regulamente a função do conse
lheiro do Conselho Tutelar. Parece 
que até o presente momento, a 
questão não evoluiu para um 
projeto concreto. 

Esse Projeto de Lei deveria 
ser enviado ao Executivo, que o 
encaminharia ao Congresso 
Nacional, visando à regulamenta
ção da figura do Conselheiro 
Tutelar, instituindo o cargo como 
instituto jurídico com todas as 
repercussões administrativas, 
junto ao INSS, Fazenda Pública, 
Previdência Social, etc. 

Entendemos que a regula
mentação equacionará todos os 
arranjos geradores de casuísmos, 
uniformizando um padrão 
nacional, que balizará o funciona
mento dos Conselhos Tutelares 
nos municípios do Brasil. 

NOTAS 

(1) Batazar Gomes, Amarildo. Rela

tório de Participação. I Encontro Nacional so

bre Conselhos Tutelares.(Mimeo), Outubro, 

1996. 

(2) Conselhos Tu telares no Brasil . Per

fil dos Conselheiros e Atuação no Sistema de 

Garantia de D ireitos. ANCED/MNMMR, Re

cife, 1997, p. 33. 

(3) Diagnóstico Nacional: A Situação 

de Implantação e Grau de Institucionalização 

dos CM DCAs, CTs e FIAs no Brasil. Núcleo de 

Direitos Humanos e Cidadania, Área de De

senvolvimento Econômico do IBAM , RJ,IBAM, 

Ministério de justiça, Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos & UNESCO, 1998. 

(4) Conse lhos Tute lares no Brasi l . 

op.cit. p.33. 

(5) Por contraste com a situação ca ri 

oca, apresentamos a so lução oferecida pela 

Prefeitura de Porto Alegre -a primeira a im

plantar os CTs no Brasil - através do Projeto 

de Lei 7394/93 que "deu início ao processo 

de regulamentação do ca rgo de Conselheiro 

Tutelar no quadro de funcionári os do muni

cípio, em virtude da exigência de dedicação 

exclusiva, ficou definido que ativiclade será 

remunerada pelo setor público. No entanto, 

em virtude da transitoriedade do cargo, isto 

não signi fica a inclusão dos Conselheiros 

Tutelares no quadro ele funcionários da ad

mini stração municipal (parágrafo úni co, 

art. 25/26) (. .. )esta ambigüidade será objeto 

ele polêmicas e a cl ass ificação do ca rgo, 

motivo de fu turas disputas." (Bittencourt, F. 

op. cit. p.61 ). 

A referida ambigüidade acerca elo 

estatuto lega l do Conselheiro Tutelar se deve 

justamente ao fato de se ter que "criar juri 

dicamente urna figura não prevista pela Cons

tituição Federal (. .. )conforme decla ração ele 

uma procuradora municipal em painel do 

Congresso de Procuradores Municipa is rea

lizado em 10/08/94 : 'a única figura similar 

ao conselheiro tutelar existente na Consti 

tuição Federal são os ju ízes de Paz' "(op.cit. 

p.62). Dessa forma, o processo ele elabora

ção ela Lei de regulamentação do ca rgo de 

Conselheiro Tutelar em Porto Alegre foi bas

tante polêmico, se constituindo um Grupo 

de Trabalho, composto por três Conselhei

ros Tutelares, dois membros da Prefeitura, 

um representante da Câ mara dos Vereado

res, um do CMDCA, um da OAB, um do 

juizado, um consultor juiz do TRT e uma 

Procuradora Municipal. 

Duas visões antagônicas resultaram 

das discussões do Grupo, uma que via os 

"Conselheiros definidos como 'particulares 

em ação colaboradora com o poder público 

( como jurados, leiloeiros e tradutores) sem 

direitos el os outros funcionári os municipais 

(13 sa lário, 1/3 de féri as, licença grestante)" 

e outra que os via "definidos 'como servido

res públicos - vínculo empregatício com o 

município ( ... ) parcela laboral atinente ao 

Estado Uuizado) e parcela do Municíp io (As

sistência Social) com direito a remuneração 

e ga rant ias constitucionais" (op.cit.p. 62). 

Nesta polêmica, in terveio em ca rta,o Prefei-

.... 

-"" 
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to Tarso Genro, afirmando que a ação dos 

Conselheiros Tutelares "não é trabalho de 

eventual colaboração com o poder público. 

É labor permanente( ... ) serviço !que! preci

sa funcionar 24horas por dia, face expressa 

previsão lega l". Por fim, os Conselhei ros fo

ram definidos como "cargos de comissão a 

serem providos pelo exercício da função de 

confiança popular - figura jurídica de cargo 

de confiança popular- sem precedentes em 

outras legislações do país - solução encon

trada em Porto Alegre, para enquadrar urna 

categoria de agentes que têm, entre outras 

particularidades, a de ser eleita diretarnente 

pela popu lação. Especificidade !que! impe

de - corno os demais cargos de comissão -

serem exonerados por decisão do prefeito."( 

op. cit. p. 64) 

(6) "Na legislação do Regimento ln

terno, os Conselheiros têm que trabalhar 30 

horas, não são computados sábado, domin

go ou feriado." (Depoimento da Conselheira 

Doraci Anacreta Eich do CT de Madureira 

ao Grupo Focal da Pesquisa, ISER, Março, 

1999) 

(7) Entrevista com o Juiz da I Vara da 

Infância e juventude, Dr Siro Darlan. 

(8) No caso do município do RJ, há 

um decreto municipal, que estipula que os 

funcionários municipais devem optar entre 

o sa lário do Conselho ou o da Prefeitura. 

Porém, quanto aos casos de funcionários es

taduais e federais não há nenhuma resolu

ção para seus casos. 

(9) "Eu pergunto só o seguinte, como 

é que urna pessoa pode ter um emprego de 

30 horas em loca l xis e um cargo de Conse

lheiro, que no mínimo ela tem que dar 30 

horas. Como ela pode conjugar? ( Depoi

mento da Conselheira Sarah Zagury do CT 

Zona Su l). "Agora pelo que eu conheço to

dos aqueles que eram funcionários, tinham 

outra função, não faziam o trabalho direito, 

porque tinham hora pra correr e ir embora" 

(D epo im ento da Conse lhe ira Mari a 

Auxiliadora de O liveira e Souza do CT de 

Bangu) "Todos tinham outros trabalhos. E o 

CT de Vila Isabel está taxado ainda de pior 

dos dez, porque todos tinham outros traba

lhos e o Conselho as horas que eles deviam 

dar não davam ( ... ) Infelizmente eu não gos

taria de falar isso em relação aos meus com

panheiros, por enquanto eu não consigo. Por 

enquanto o problema da gestão passada ain

da se passa. Mas ainda tem comprometimen

to com outros trabalhos. M as é uma situa

ção que a gente sabe que está errado. Eles já 

estão se colocando nessa posição de que 

existe a necessidade de mudar, de se ter uma 

maior hora para trabalhar. M as ver o que o 

Ministério Público va i começar a fazer con

tra isso" (Depoimento de Wilson Cesa r 

Moraes do CT de Vila Isabel - Grupo Focal 

da Pesquisa, ISER, Março 1999) 

(1 0 ) "A Prefeitura permite que exista 

o convênio com a terce irização. E a pessoa 

pode trabalhar. E isso é errado. Porque não 

podia permitir que o terceirizado estivesse 

dentro do CT. (Depoimento da Conselheira 

Sarah Zagury) "No CT de Madureira ( ... ) ti 

nha urna outra conselheira que era de uma 

ONG" (Depoimento da Conselheira Doraci 

Anacreta Eich) 

(11 ) Detectamos a ação na área da 

Promotora Ora Rosa Carneiro, concentran

do-se em Santa Cruz e Madureira. 

(12) Renunciaram ao mandato os 

Conselheiros: Flávio Lopes Torres do CT do 

Méier, Paulo Roberto Malheiros, Shirley 

Mena Barreto Cruz, Locatell i de Barros do 

CT de Madureira, Carlos Augusto Oliveira, 

Claudio Carvalho Borges, Claudia Regina 

Fonseca, Maria Luiza dos Santos do CT de 

Sa nta Cruz, lvedna Pontes do CT de Bangu, 

no período de dezembro de 1997 e janeiro 

de 1998. 

Embora o teor dos documentos fosse 

semelhante, na seu caráter vago : "renuncio 

ao meu mandato ( ... ) por motivos particula

res, em decisão irrevogável" - algumas vezes 

aliado a críticas às precárias condições de tra

balho oferecidas pela Prefeitura- sem contu

do mencionar o fato do acúmulo de cargos 

ou a ação do Ministério Público; considera

mos algumas referências mencionadas nos 

documentos, ilustrativas da situação: "a ne

cessidade de sobreviver e manter minha fa

mília impede-me de desenvolver um traba

lho com a qualidade que o CT merece, obri 

gando-me a trabalhar em empresa privada 



pela luta do pão de cada dia" (Carta renúncia 

de Paulo Roberto Malheiros do CT de 

Madureira) "Por probidade moral e profissio

nal não posso assumir duas funções públicas. 

Sendo atualmente fiscal de tributos e Conse

lheiro Tutelar pela lei da física não posso estar 

em dois lugares" (Carta renúncia do Conse

lheiro Flávio Torres Lopes do CT do Méier) 

(13) "Locatelli depois de 2 anos que 

ele era funcionário público e tinha uma ou

tra conselheira que era de ONG e o Ministé

rio Público fez com que ela saísse, porque 

recebia dinheiro do Município que era re

passado. Então do CT de Madureira foram 

tirados, ele que era funcionário público e ela 

que era verba passa da pelo 

município".(Depo imento da Conselheira 

Doraci Eich do CT de Madureira) 

"Dos ci nco conselheiros, quatro são 

funcionários públicos, que estão solicitando 

licença-prêmio" (Relatório de Avaliação do 

CT 5.3, pela Assessoria do FCDH Bento 

Rubião. 20/ 08 1997) 

(14) Depoi mento da Conselheira 

Doraci Eich do CT de Madureira 

(15) Fala do Conselheiro Ebenezer 

Ferreira Vita na Assembléia do CMDCA na 

USEERj em 27/11 /98. 

(16) Declaração dos Suplentes con

vocados para tomar posse no cargo de Con

selheiro Tutelar . CMDCA, 30/04/99. 

(17) Num questionário de pesquisa 

em âmbito nacional a que os Conselheiros 

Tutelares responderam, o resultado foi que 

"mais da metade dos conselhos do país 

(56,53%) (sudeste 57,23%) apresentou um 

período de funcionamento de segunda a 

domingo, incluindo feriados." (Diagnóstico 

Nacional, op.cit. p.1 75.) 

(18) Esta posição do juiz da Infância 

e juventude, já se fez pronunciar em outros 

fóruns: "O juiz Siro Darlan disse da sua pre

ocupação quanto ao fato de o ca rgo de con

se lheiro se transformar num 'bico', tendo 

sido apresentadas várias formas de os parti

cipantes evitarem essa atitude." (Reunião da 

SMDS sobre os CTs, 03/11 /96) 

(19) "Decreto nº 14 550 de 24/06/ 

96 - Regulamenta o pagamento dos jetons 

dos Conselhos Tutelares da Criança e do 

Adolescente. Art.1. Fica estabelecido o pa

gamento progressivo bimestralmente dos 

jetons previstos no artigo 9º da lei 2350 1 ... 1 

na seguinte forma: Abril/Maio- até uma ses

são remunerada; ]unho/julho- até duas ses

sões remuneradas; Agosto/Setembro - até 3 

sessões remuneradas; a partir de Setembro 

- até quatro sessões remuneradas. Art.2 -

Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação" . 

(20) Parecer número 15 de 11 /08/96 

Procuradori a Gera l do Município -

Procuradora do Municípi o Patrícia Féli x 

Tassa ra. 

(21) Interessante notar que no Encon

tro dos Conselheiros Tutelares com a Asses

soria, em janeiro de 1998, para avaliar os 

dois anos de mandato, dentre os ítens rela

cionados pelos próprios Conselheiros como 

de avanço, estava "o pagamento regular dos 

jetons" . Desta forma notamos o reconheci

mento pelos próprios Conselheiros do acer

to da Prefeitura quanto a esta sua responsa

bilidade, ass im como, quando se apontaram 

os limites, se relacionou a "a fa lta de respon

sabilidade do conselhei ro com plantões e 

com o horário de atendimento". 

(22) Sobre esta discussão, ver tópi

co : lia- "Organização e Rotina dos CTs" no 

Ca pítulo "Estrutura, Organização, Funciona

mento dos CTs". 

Também ofício do Ministério Públi 

co do Estado do RL intitulado Ofício con

junto nº 02/97 Pjlj de 27/02/97, a Secre

tária Municipal de Desenvolvimento Soci

al, Wanda Engel : "Senhora Secretária. Ao 

ensejo de cumprimentá- la, vimos trazer ao 

vosso co nhecimento o que se segue: Os 

artigos 8º a 21º da Lei Municipal nº 2350/ 

95,estabelecem que as atividades dos Con

selheiros Tutelares são diári as, cabendo a 

rea lização de regime de plantão apenas para 

o serviço fora de horário regular de atendi

mento." 

(23) Relatório da Assessoria do FCDH 

Bento Rubião ao CT de Bangu. 26/03/1997. 
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A práti ca de uma rotina de plantões 

varia de urn CT para outro, como também 

se depreende dos relatóri os da Assessori a: 

"CT Zona Sul : a- Os conselheiros não traba

lham ern forma de plantão e estão presen

tes com uma freqüência grande." (Relatório 

FCDH Bento Rubião, janeiro, 1997) "CT Vila 

Isabel - Decidiu-se que os plantões seriam 

em dias alternativos para que possa atender 

a todos." (Relatório FCDH Bento Rubião, 04/ 

02/97). Ou va ria dentro de urn CT, de con

selheiro para conselheiro: "Eu sou o vilão de 

Vila Isabel, nesse termo de horário sern plan

tão. Porque eu sou funcionário público, es

tou de licença sern vencimento para dar as 

seis horas corno conselheiro." (Depoimento 

do Conselheiro Wilson César Moraes do CT 

de Vila Isabel, no Grupo Focal da Pesquisa) 

(24) "Agora, eu acho que tinha que 

ter garantias, e não se tem. Como mataram 

há pouco tempo urna co nse lh eira em 

Alagoas, ela foi numa favela leva r uma crian

ça e não gostaram e mataram ela. E isso va i 

acontecer com mui tos." (Depoimento da 

Conselheira Maria Auxiliadora de O live ira 

Souza do CT de Bangu) "Nós entramos ern 

loca is peri gosos sern respaldo de nada. E se 

quisermos ir com policiais, a gente não pode 

ir de forma nenhuma. E se nós tornarmos 

urn tiro, fi ca mos aleijados e a gente não tern 

respaldo trabalhista nenhum. Hoje o Conse

lheiro é urn objeto, ~e ele tomar urn tiro 

numa comunidade, a esposa, os filhos são 

rnais uns orfãos." (Depoimento do Conse

lheiro Wilson César Moraes do CT de Vila 

Isabel. Grupo Focal da Pesquisa, ISER, Mar

ço de 99.) 

FORMAÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR 

C1 - Prática Intuitiva e Ques
tão Teórica 

Apesar de alguns "vícios de 
origem" advindos das lacunas na 
legislação que estipula o processo 
de escolha do Conselheiro Tutelar, 

(25) D epo im ento das 

Conselheiras Sarah Zagury do CT Zona Sul 

e da Conselheira Maria Auxiliadora de O li 

ve ira e Souza do CT de Ba ngu no Grupo 

Foca l da Pesquisa, ISE R, Março 1999. 

(26) I Encontro Nacional sobre Con

selhos Tutelares. Relatório de Participação. 

Arnar ildo Baltazar Gomes. Outubro/96 . 

(27) "Sobre o respaldo jurídico dos 

conselheiros, a gente está tendo uma or ien

tação para a fundação de uma Associação 

de Conse lheiros e Ex-Conse lheiros. j á 

estamos corn vári os municípios engajados na 

proposta que va i garantir futuramente os 

conselheiros." (Depoimento da Conselheira 

Doraci Eich do CT de Madureira no Grupo 

Foca l) "Está se arti culando a formação de 

uma Associação dos Conselheiros do Estado 

do Rio, corn reuniões em Parati e Campos 

para discutir urn estatuto" (Depoimento da 

conselheira Elaine V. Coelho do CT da Zona 

Sul , entrevista, outubro, 1996) 

como examinamos anteriormente, 
o Conselheiro Tutelar eleito no 
exercício de sua função cobriu esta 
lacuna de formação, avançando 
bastante na compreensão do ECA 
e procurando se informar para 
melhor apurar a sua prática. Por 
outro lado, a instituição de uma 
Capacitação e uma Assessoria, 
ministrada por ONGs ligadas à 
defesa dos direitos das crianças e 



adolescentes, tornou-se funda
mental para forjar uma prática 
ligada a procedimentos de identi
ficação de violações aos direitos da 
criança e adolescente e compreen
são correta das medidas a serem 
aplicadas na sua defesa. No 
entendimento de um membro 
destas ONGs que assessoraram os 
CTs, "a Lei que regulamenta os 
Conselhos Tutelares deveria 
prescrever a assessona como 
instância necessária e obrigatória 
para eles" . 

Porém, pelo fato de possuí
rem uma prática de trabalho 
anterior com crianças e adolescen
tes no serviço público, obras 
assistenciais ou em entidades 
associativas, muitos Conselheiros 
Tutelares julgavam que esta 
experiência seria suficiente para o 
desempenho das funções como 
conselheiro. 

Uma primeira deficiência 
decorrente disto se deu em torno 
de uma prática em que prevaleceu 
o atendimento caso a caso, numa 
linha mais individual , quando o 
conselheiro baseia a sua ação mais 
na experiência pessoal , em 
atitudes intuitivas, do que na 
referência do ECA como modelo. 
( I) Mesmo nos cursos de 

capacitação, o interesse se centrou 
preferencialmente nas discussões 
sobre "encaminhamentos concre
tos" em lugar da formação de um 
"quadro teórico sobre o que é o 
conselho tutelar e suas atribui
ções". "Há muita ansiedade nos 
conselheiros ( ... ) muita avidez de 
informações sobre casos concretos, 
"expressa um relatório das Asses
sorias aos Conselhos". '2l 

O "parcial desconhecimen
to" da "grande maioria" dos 
Conselheiros acerca do ECA 
gerou, no primeiro ano de 
funcionamento dos Conselhos, 
entraves no lidar com as deman
das ocorridas nas suas áreas. l3l 

Urge que os conselheiros 
saibam precisar uma violação aos 

direitos da criança e do adolescen
te e situar essa violação na prática 
normativa, assim como desenvol
vam habilidades para avaliação 
global dos programas e políticas 
de atendimento à criança e 
adolescente, que se gestam no seu 
redor, e para quem vão encami
nhar a demanda que a eles acorre. 

Segundo uma ativista de 
ONG de proteção àinfância, "os 
conselheiros tutelares, no geral, 
fazem o que não têm que fazer e 
não fazem o que têm que fazer! ". 
Ao longo do seu primeiro ano de 
funcionamento, pontuaram 
problemas em muitos Conselhos, 
pelo baixo grau de conhecimento 
dos Conselheiros de suas atribui
ções: "despreparo quanto ao 
conhecimento técnico de algumas 
situações - negativa de atendimen
to de casos, condução equivocada 
em alguns atendimentos, omissão 
e atropelo em outros casos [ ... ] 
não aceitação de casos encaminha
dos por outros conselhos tutelares 
[ ... ] exposição de criança (abusa
da) a situações vexatórias (na sua 
inquirição)". (Relatório do IBISS/ 
Projeto Legal, entidade assessora 
do CT do Méier, Maio, 1996). '4l 

C2- Curso de Capacitação/ 
Formação : objetivos, finali
dade e conteúdo. 

Face a esse despreparo 
inicial, estava prevista a perspecti
va de uma Capacitação e Forma
ção dos Conselheiros Tutelares. 
Ela constava no Plano 
Operacional '5l das entidades 
assessoras dos conselhos, organiza
da pelas SMDS, e pelo 
cronograma do Plano era a 
primeira atividade oferecida pelo 
convênio aos Conselhos. 

Contudo, temos o registro 
que questões conjunturais da 
história da constituição dos 
Conselhos no município do RJ 
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obstaculizaram essa iniciativa 
fundamental no seu nascedouro. A 
falta de pagamento dos jetons 
devido ao Decreto 14550 do 
Prefeito e a precariedade infra
estrutura! para a instalação dos 
Conselhos mobilizaram e consumi
ram a atenção dos Conselheiros, 
produzindo clima de dispersão no 
processo de Capacitação e Forma
ção, com graves repercussões para a 
continuidade do trabalho. (G) A 
nosso ver, essas questões que 
assumiram uma trajetória singular 
no nosso município têm, no 
entanto, uma raiz estrutural: a falta 
de definição legal da figura do 
Conselheiro Tutelar, a que nos 
referimos antes, e a não priorização 
das verbas e recursos para a 
materialização destes aspectos 
contidos na lei federal que é o 
ECA, o que comentaremos mais a 
frente. 

Se o Estado falhou com o 
Conselheiro em assegurar-lhe, no 
início do processo, as condições 
básicas de trabalho, no que tange a 
sua remuneração pessoal, ao espaço 
físico e à locomoção, o Conselheiro 
por sua vez, acomodou-se à 
situação, através do "rodízio dos 
plantões", inclusive no compareci
mento à Capacitação (?) , compro
metendo com isto o funcionamen
to futuro dos Conselhos tal como 
estipulado no ECA. 

Outros fatores que contribuí
ram para o esvaziamento da 
Capacitação, devem ser também 
considerados, para além da 
situaç,ão estrutural e as derivações 
que dela se produziram com 
relação ao processo dos CTs no 
nosso município. Uns se centram 
nos Conselheiros, outros nos 
órgãos da administração munici
pal. 

Do lado dos Conselheiros, 
entendemos que a sua tendência à 
desconsideração de uma visão mais 
global em detrimento do problema 
imediato, apontada anteriormente, 
levou-os a que açodadamente 

priorizassem as ações no "calor da 
hora", relativizando uma prepara
ção adequada para elas. Um 
relatório aponta os "encontros de 
capacitação esvaziados ( ... ) pelos 
conselheiros tutelares ( ... ) em 
reunião com o Juizado, Defensoria 
Pública, entidades de 
atendimento"(Relatório do 
CDDH Bento Rubião O l/Janeiro/ 
23 Fevereiro 1996) ou ainda as 
faltas na Capacitação do CT de 
Madureira justificadas pelo 
"excesso de trabalho e compromis
so" (Relatório do MNMMR, 
Fevereiro, 1996). 

A resistência à Capacitação 
por parte dos Conselheiros se deve 
também ao fato de que ela punha 
em relevo uma concepção mais 
global do papel dos CTs em 
detrimento de uma visão prática. E 
a situação dramática do lidar com 
o dia-a-dia, impelia os Conselhei
ros a uma ansiedade por soluções 
imediatas. Assim, sentimos que 
mesmo quando foi solicitada 
demanda por capacitação e 
formação, ela ficou circunscrita a 
ser mais uma "linha auxiliar" da 
prática já existente e menos uma 
ampliação e mudança de qualidade 
do ritmo de atuação dos Conse
lhos. Os trechos de relatórios 
apontam a intenção dos Conselhei
ros de buscarem as assessorias "para 
legitimar sua atuação particular" e 
estabeleceram uma "relação 
instrumental com a assessoria- a 
assessoria para passar trabalhos que 
são do próprio conselheiro". (S) 

Porém, outra questão se 
propõe, que é a da competência, 
nem sempre reconhecida pelos 
Conselheiros sobre os encarregados 
pela Capacitação, sob suspeita de 
não possuírem experiência suficien
te no campo jurídico para suprirem 
sua demanda, e a mascararem com 
um proselitismo geral sem aplica
ção prática: "Não precisamos de 
saber toda a história do serviço 
social a criança!" disse um conse
lheiro. (9) Sem dúvida uma visão 



geral sobre a "História do Atendi
mento, Assistência e Políticas 
Públicas a Infância e Adolescêncià' 
é fundamental para a formação do 
Conselheiro, mas consideramos 
que ela deva estar aplicada às 
condições cotidianas, funcionando 
operacionalmente como instru
mento para eles, sob pena de cair 
num saber diletante e eclético. 

De fato, é no terreno 
jurídico-legal que os conselheiros 
identificam as suas carências e 
valorizam a Capacitação: "A opção 
por um membro da equipe jurídica 
do MNMMR justificava-se por ser 
a área do Direito a que mais suscita 
dúvidas junto aos diversos CTs 
( ... ). A posição deste Conselho ( ... ) 
é a de classificar como inútil o 
estudo de questões arroladas no 
programa de capacitação: políticas 
públicas, evolução histórica dos 
direitos e garantias das criança e 
adolescente, democracia 
participativa". <10> 

Consideramos este um fato a 
ser pensado seriamente, a identifi
cação de que um conhecimento 
profundo do ECA passa por uma 
sensibilidade jurídica. Não foi à toa 
que a referência principal por parte 
dos Conselheiros às instituições 
que podiam capacitá-los e formá
los mencionavam o Ministério 
Público e o Juizado da Infância e 
Juventude. <

11
> É de se observar que 

o Ministério Público e o Juizado da 
Infância, seus comissários e 
técnicos não foram convidados 
para formar junto com a SMDS e 
as ONGs assessoras o grupo 
formador/capacitador dos CTs, o 
que no nosso entender resultou 
uma ação unilateral em prejuízo de 
uma formação mais aprofundada 
do ECA para os CTs. Sobre isso 
reportamo-nos a esta fala do juiz 
Siro Darlan: 

"eu acho que houve uma 

folha muito grande na capacitação e 
essa folha atribuo a uma certa 

desconfiança que ainda existe do 

judicidrio. O que foi um erro 
capital, porque o judicidrio era o 

CT até o advento do ECA. No 
mínimo para capacitar os novos 
Conselheiros, era ouvir a experiên
cia do judicidrio através da experi
ência dos comissdrios da infoncia e 
juventude, não pra justificar uma 
prdtica anterior pré-ECA, mas prd 
passar essa experiência segundo a 
nova visão · <12> 

Por outro lado, os setores 
vinculados à defesa dos direitos da 
criança e adolescentes incrustados 
nos fóruns de ONGs e na' admi
nistração pública (no caso, na 
SMDS), no seu afã de comprome
ter os conselheiros eleitos com a 
mentalidade do ECA, não 
vislumbraram que está também 
intrinsicamente ligada ao espírito 
da lei do ECA, da mesma forma 
que a clareza sobre os direitos 
fundamentais da criança e adoles
cente e o caráter representativo de 
base destes organismos (ainda 
aqui a tensão entre 
representatividade e qualificação, 
apontada acima), e isto não pode 
ser menosprezado. 

Dizemos isso porque 
detectamos nas entrevistas que o 
processo de assessoria e 
capacitação não foi pensado nem 
discutido com os Conselheiros 
eleitos. Ele foi estabelecido de 
antemão pela SMDS, no sentido 
de difundir um perfil de provi
mento exemplar, de assistência 
modelar, de uma Secretaria de 
Município aos seus CTs, como 
reza o ECA. 

Isto gerou uma reação ao 
processo de Capacitação, tal como 
ele foi organizado, o que terminou 
por exacerbar um certo viés 
praticista e independentista, 
observado em muitos conselhei
ros; e até porque o provimento de 
recursos pela Prefeitura para infra
estrutura dos CTs não era tão 
modelar assim, estes passaram a 
reivindicar que os limitados 
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recursos municipais fossem 
alocados diretamente nos CTs, 
como executores do processo 
tutelar à criança e ao adolescente, 
e não investidos em um processo 
de assessoria e capacitação. <13

> Os 
conselheiros tutelares do municí
pio do RJ, no espírito da frase de 
Kadar - "contra a nossa vontade, 
nem a felicidade! " -, passaram a 
reagir a tudo que, em nome do 
aprimoramento, da formação, ou 
até mesmo do ECA, pudesse 
sugerir tutela, seja à SMDS, ao 
CMDCA ou ao Ministério 
Público. <14> 

Com o passar do tempo, e 
os CTs já vivendo no terceiro ano 
de funcionamento, muitos 
problemas, que indiretamente 
influem no trabalho de identifi
cação da violação e aplicação das 
medidas persistem, porém devido 
ao exercício da prática, somada 
ao trabalho de Assessoria, vai-se 
pouco a pouco no cotejo das 
ações tomadas com o que deter
mina o ECA, criando uma 
jurisprudência, que será aplicada 
nos casos seguintes. <15> 

Com a elaboração, junto 
com a Assessoria, de uma 
"Metodologia de Atendimento ': 
tendeu-se a normatizar um 
procedimento face aos casos e a 
demanda crescente, tendo como 
resultante o atingimento de uma 
formação mais sólida em alguns 
casos, embora em outros ainda 
persistam equívocos. <16> 

.C~ntudo, a eleição dos 
novos Conselheiros para a 
segunda gestão colocou nova
mente o problema do desconhe
cimento do ECA e carência de 
formação, visto que a renovação 
foi de mais 70%. A demora por 
parte da SMDS e CMDCA em 
promover um Curso de 
Capacitação levou a uma situação 
de precariedade no exercício da 
função dos CTs, sobrecarregando 
antigos Conselheiros da missão 
de habilitar os mais novos para a 

prática de suas funções, quando 
não criando até uma área de 
atrito entre as duas gerações. <17

> 

Temos o registro de Ofici
nas realizadas pela SMDS em 
Abril de 1999, intituladas 
"Interfaces do Conselho Tutelar", 
que procuram seguir um aspecto 
mais pragmático, no sentido de 
informar os Conselheiros de suas 
interações com os demais órgãos 
da rede de garantia de direitos da 
infância e adolescência: Conselho 
de direito, Executivo Municipal , 
Ministério Público, entidades de 
atendimento e Juizado da 
Infância. Apesar do considerável 
atraso, a iniciativa não retoma o 
viés um tanto acadêmico da 
Capacitação anterior que não 
conseguiu mobilizar os conselhei
ros , mas não supre o 
aprofundamento necessário de 
um curso de Capacitação. 

Concluindo, constatamos 
que os próprios Conselheiros 
consideram a necessidade de 
"uma maior compreensão e 
aprofundamento do ECA".<18l O 
I Encontro Nacional sobre 
Conselhos Tutelares já havia 
apontado a necessidade de 
"criação e implantação de um 
Serviço Nacional de Formação 
para Conselheiros de Direitos e 
Tutelares" <19

) e as estatísticas 
nacionais sobre os CTs indicam 
um crescimento considerável da 
capacitação e formação para os 
CTs de todo o país. <zo) Todavia se 
descermos a uma avaliação 
qualitativa desses números 
ficaremos muito próximos das 
lacunas encontradas na Formação 
dos CTs do município do RJ. 

Pensamos que, para assegu
rar e dinamizar essa Capacitação, 
é preciso fazê-la envolvendo 
todos os agentes da rede de 
garantia de direitos na sua 
concepção, ouvindo as exigências 
dos Conselheiros Tutelares e dos 
que serão capacitados, vinculan
do-as às necessidades mais 



sentidas pelos CTs, em meio a 
realidade da demanda e do 
atendimento que precisam fazer: 

" Hoje, mais do que nunca, 
penso que para o processo de 
formação resultar em algo concreto e 
útil, ele tem de ser concebido em 
termos de pesquisa-ação, o que 
significa conhecer a realidade do 
município ao mesmo tempo em que 
se intervem" (Z J) 

NOTAS 

(1) Relatório 15/maio a 30/Setembro 

CT do Centro - FCDDH Bento Rubião. 

Relatório 15/Maio a 30/Seternbro CT 

Zona Sul - FCDDH Bento Rubião. 

Esta tendência dos CTs do Município 

do Rj parece acompanhar uma tendência mais 

geral, corno indica a pesquisa nacional sobre 

CTs: " pouco conhecimento do Estatuto e 

pouca experiência." (Conselhos Tutelares no 

Brasi l, op.cit. ANCED/MNMMR, p.29) 

Da mesma forma, o estudo sobre os 

CTs do município de Porto Alegre, parece 

indicar a mesma tendência:" va lem-se das 

experiências acumuladas a partir do lugar 

social que ocupam e à luz destas vivências, 

interpretam as situações que chegam até 

eles." (B ittencourt, F. Inserção do CT na Cons

trução do Problema Socia l da Criança e do 

Adolescente, Di sse rtação de Mestrado, 

UFRGS, Porto Alegre, 1996, p.185). ou " 

Relativizam a importância dos conhecimen

tos formalmente adqu iridos frente ao saber 

prático conseguido cotidianamente no trato 

dos problemas" (op.cit. p.75) 

do serviço social para que fosse dado pros

seguimento do caso não houve. (Relatório 

do FCDDH Bento Rubião , CT zona sul) 

"Dificuldade de percepção dos limi

tes e possibilidades de intervenção do Con

selho nos casos de alocação de guarda e 

ato infracional por crianças." (Relatório do 

FCDDH Bento Rubião, CT Bangu, janeiro, 

1997); " informações erradas que tem al

guns conselheiros" (Relatório do FCDDH 

Bento Rubião, 01 / janeiro a 27/ fevereiro 

1996.) 

(5) Plano Operaciona l : 12 momento 

- Ênfase na Capacitação tendo ém vista a 

necessidade de preparação para o início 

imediato do trabalho dos CTs - 1- Temário 

geral: Políticas Públicas 2-Temário Específi

co : Direitos e Garantias e Política de Atendi

mento, 3- Temário Parti cular: Definições, 

at ribui ções e funcionamento do CT , 

Interfaces dos CTs e Discussões dos Casos 

(Projeto de Capacitação e Assessoria aos CTs 

do Rj - FCDDH Bento Rubião, Associação 

Beneficiente S.Martinho, IBI SS, MNMMR, 

08/02/96) 

"Capacitação : CTs Campo Grande e 

Bangu - Módulos: 1- História do Atendimen

to, Assistência e Políticas Públicas à Infância 

e Adolescência. 2- Direitos e Garantias 3-

Conse lho Tutelar. " (Relatório do CDDA 

D. Lu c iano M endes - Assoe. Benef, S. 

Martinho, fevereiro, 1996) 

"Capacitação - CTs Centro e Zona Su l 

- a) Histórico da Política de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente. b) ECA, c) Conse

lho Tutelar, relação com o CMDCA, história 

da criação, finalidades e atribuições." (Rela

tório do FCDDH Bento Rubião 01 / janeiro a 

23/fevereiro 1996) 

"Projeto de Capacitação do MNMR 

(2) Relatório 15/maio a 20/ junho de para os CTs de Vila lsa bel,jacarepaguá e 

1996 CT do Méier - FCDDH Bento Rubião; Madureira: a) Políticas Públicas. b) Histórico 

Re latório 23/fevereiro a 15/março 1996 CT da Construção dos Direitos da (rança e do 

Méier- FCDDH Bento Rubião Adolescente. c) Direitos Constitucionais, Tra

tados e Convenções do ECA. d) Política de 

(3) Relatório FCDDH Bento Rubião Atendimento: Democracia Participati va e 

23/fevereiro a 15/março de 1996 . Conselho de Direitos. e) Conselhos Tutela

res. f) Interface entre CTs e demais organis-

(4) "Fa lta de clareza nas med idas de mos de promoção P defesa de direitos." (Re-

proteção à família (art.1 29) ( ... ) intervenção latório do MNMMR, janeiro, 1996) 

... 
... 
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"Capacitação - 1) Políticas Públicas 

2)Direitos e Garantias 3) Política de Atendi

mento 4)Conselho Tutelar 5) 1nterfaces en

tre CTs e organismos de defesa da criança e 

adolescentes." (Relatório do IBISS/Projeto 

Legal, Fevereiro, 1996) 

(6) "Conselheiros em reunião para 

tratar de questões sobre remuneração loca l 

de traba lho deixa ram de comparece r à 

capacitação" (Relatório do FCDDH Bento 

Rubião, CTs Centro e Zona Sul , 01 / janeiro a 

23/fevereiro de 1996.) 

(7) "Preocupa-nos a posição asumida 

pelo Conselho de Madureira que resolveu 

participar em rodízio da ca pacitação ( urn 

conselheiro ern cada evento) devido ( ... )ex

cesso de trabalho e compromissos (Realtório 

do MNMMR, Feverei ro, 1996) 

"Conselheiros trabalhando ern regi

me de plantões semanais ( .. . ) dificil partici

pa ção ern todos os enco ntros de 

capacitação." (Relatório do FCDDH Bento 

Rubião, CT Centro e Zona Su l, 23/fevereiro 

a 15/março 1996) 

(8) " Relató ri o do FCDDH Bento 

Rubião 15/março a 15/maio de 1996; 01 / 

outubro a 29/novembro 1996 

(9) "O CT de Madureira não quis a 

participação porque nos primeiros momen

tos da ca pacitação sentimos que as pessoas 

que estava m ali não tinham experiência. 

Porq ue nós queríamos a práti ca e eles esta

vam dando teorias de coisas vagas, porque 

nós éramos os primei ros conselheiros" De

poim ento de Dora c i Ei ch do CT de 

Madureira, Grupo Focal da Pesquisa) 

. "Eu acho que a capacitação não foi 

legal na forma corno foi dada. Eu acho que a 

nossa capacitação teria que ter sido dada por 

urna Universidade ligada a área do Direito 

da criança e adolescente ( .. . ) segunda coisa, 

eu acho que deve ter formação sim, rnas corn 

pessoas experientes, que rea lmente soubes

sem o que estavam nos ensinando" (Depoi

mento da Conselheira Sarah Zagu ry do CT 

da Zona Sul) 

"O Bento Rubião foi pago prá nos 

ca pacitar e não deu capacitação nenhuma. 

Ficava falando sobre o ECA e não resolvia as 

nossas dúvidas" (Depoimento da Conselheira 

Mariângela Almeida, do CT da Zona Sul) . 

(1 0) A citação anterior refere-se ao 

Relatório da entidade assessora MNMMR dos 

CTs de jaca repaguá e Vi la Isabel , Abri l de 

1996. 

"Sucess ivas consultas ao Ministério 

Público, entendido por estes como órgão 

suficiente para dirimir dúvidas inerentes ao 

funcionamento do CT" (Re latório do 

MNMMR - CT jacarepaguá, Abril 1996) 

" Prefe rem formação jurídi ca. 

Madureira e jacarepaguá já recebem asses

soria jurídica própria" (Encontro do Colégio 

Assunção, janeiro, 1997) 

"estivemos mais voltados para escla

recimentos técnicos do que para discussão 

pedagógica e/ou políti ca ." (Relatório do 

FCDDH Bento Rubião CT Méier, 1 /Outu

bro a 28/novembro, 1996) 

(11 ) "O que que eu fiz, fui ao Dr Siro 

Darlan na 1 ª Vara e tudo que passou lá eu 

fui ca ptando e corn isto fizemos os primei

ros fo rmulários do CT" (Depoimento da 

Conselheira Doraci Eich do CT de Madureira) 

" Os verdadeiros assessores foram o Minis

tério Público e o juizado" ( Debate Sobre o 

ECA no Município do Rj, Fundação Fé e ale

gria , Outubro, 1998) "Deveríamos ter tido 

aula com a Defensaria Pública e com o Mi

nistério Públi co" (Depoimento da 

Conselheira Sarah Zagury do CT Z.Sul) "Nós 

fomos capacitados pelo juizado, pela 12 Vara, 

pelo Ministério Público, pela Defensaria, que 

a gente trabalhava com a demanda deles" 

(Depoimento da Conselheira Mariângela 

Almeida do CT da Zona Su l). 

(12) Depoimento do juiz da Infância 

e Juventude, Dr Siro Darlan. 

(13) "Conselheiros expressaram von

tade de "retirar dinheiro do Convênio desti

nado às Assessorias para colocar nos CTs -

provável interpretação dos conselheiros da 

fala da Secretária Wanda Engel" (Relatório 

do FCDDH Bento Rubião 15/março a 15/ 

maio de 1996). 



(14) "situação complicou quando (os 

conselheiros) souberam que o Ministério 

Público teria feito uma 'Recomendação' para 

que todos participassem das ca pacitações" 

(Relatório do FCDH Bento Rubião 01 / janei

ro a 23/fevereiro de 1996) . 

(15) A assessoria aos CTs promovida 

pelo FCDDH Bento Rubião já vem produ

zindo um material onde se estabelecem 

modelos de procedimento de identificação 

de violações e aplicação de medidas. Apos

tilas já foram elaboradas contendo situações 

hipotéticas (se é legal hospital particular co

brar taxas para acompanhante familiar da 

criança; questão religiosa sobre decisão de 

transfusão de sangue em crianças, etc) com 

resolução correta para elas, segundo o ECA. 

(16) "A "Metodologia de Atendimen

to" foi incorporada e os casos têm encami

nh amento e desdo bramento" (CT de 

jacarepaguá, avaliação em reunião com As

sessoria) 

(17) "Estou passando o maior aperto 

com os novos conselheiros. Eles até agora 

não ti veram capacitação. Tem mi lhões de 

dúvidas, eu chego na minha casa, 22 horas 

ca nsa da. O Am arild o (Pres id ente do 

CMDCA) disse: - Graças a Deus você ficou, 

porque você tem experiência e pode passar 

para os outros" (Depoimento da Conselheira 

Doraci Eich do CT de Madureira) 

"Este segundo Conselho ve io menos 

capacitado que o primeiro, porque a cobran

ça da fa lta de capacitação do primeiro, ela 

começou a ser pela prática. E aí quando eles 

começaram a ter o mín imo de capacidade 

de trabalho, de conhecimento das funções, 

ele etá sendo renovado. E os que estão che

gando aí, pelo contato que eu ti ve, são pes

soas que precisam ler pelo menos o arti go 

136 do ECA! " (Depoimento do Dr. Siro 

Darlan , juiz da Infância e juventude) . 

"Nós que éramos conselheiros na pri 

meira gestão, quando nós tomamos posse, 

houve reuniões co m : a Iº Vara, co m a 

Defensaria Pública, com o M inistério Públi 

co, o Edson Seda ve io através da Prefeitura 

para falar sobre Conselhos. Mas nessa nova 

gestão não aconteceu nada disso. Os conse-

lheiros que entra ram não conhecem o ECA 

muito bem ( ... ) os conselheiros novos criti 

cam muito o que a gente já conseguiu con

qu istar até agora e não tiveram nenhuma 

dessas reuniões, a não ser uma com a Pro

moto ri a" (D epo im ento da Conse lh eira 

Mariângela do CT Zona Sul) 

(18) Relató ri o do FCDDH Bento 

Ru bião do Encontro com os Conselheiros 

Tu telares em janeiro de 1998. 

(19) I Encontro Nacional sobre Con

selhos Tutelares. Relatório de Partici pação, 

Amarildo Baltazar Gomes .. 

(20) "A grande maio ri a recebeu 

capacitação para o exercício do cargo de 

conselheiro após a eleição para o ca rgo" 

(Conselhos Tutelares no Brasil , op.cit. p. 1997) 

"A grande maioria dos entrevistados 

(75, 1%) não parti c ipo u de curso de 

capacitação ( ... )a situação se inverte após a 

eleição. Cerca de 65% dos escolhidos parti

ciparam da capacitação para o exercício do 

cargo de conselheiro tute lar" ( id. ibid. p .56-

7) 

"70% dos conselheiros tutelares já 

receberam algum tipo de treinamento ou 

cursos de formação, 28% nunca ti vera m 

qualquer cursos de capacitação" (Diagnósti 

co Nacional, op, cit. p. 160) 

(21) ln fância,Adolescência e Políticas 

Públi cas: Discutindo Conselhos, Fundos e 

Abrigos, Antonio Ca rlos de O live ira (org), 

nova Pesquisa e Assessoria em Educação, RJ, 

1997, p.43) 

.. 
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D ATRIBUIÇÕES E COMPETÊN
CIAS DOS CONSELHEIROS 

D1) Identificar Violações e 
Aplicar Medidas Protetivas 

O Conselheiro Tutelar, 
segundo o ECA, é "encarregado 
pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da 
criança e adolescente" ( cap. I art. 
131), função que constitui "serviço 
público relevante" (cap.l art.135). 
Ele deve atender a crianças e 
adolescentes, quando os direitos 
reconhecidos pelo ECA forem 
ameaçados ou violados: I-) por 
ação/ omissão da sociedade/Estado. 
II-) por falta, omissão, abuso dos 
pais/ responsáveis. Ol III-) em razão 
da própria conduta (cap.II art.98) , 
por ato infracional (art. 1 05). 
Como prática de violações e 
ameaças aos direitos da criança e 
adolescente, podemos arrolar: 
agressão física, violação/agressão 
psicológica, abuso sexual, negligên
cia, abandono, mendicância, fuga, 
exploração do trabalho, utilização 
de mendicância, utilização de 
prostituição, uso de drogas, prática 
de ato infracional, negligência de 
atendimento à saúde, negligência 
de atendimento à educação. <Zl Os 
responsáveis por estas violações 
podem ser a sociedade/Estado, os 
pais/ responsáveis ou a própria 
conduta da criança/adolescente, 
para ~ma mesma violação, ou cada 
um desses agentes para um tipo 
específico de violação. <3l 

Para reparar ou coibir essas 
violações, o Conselheiro tem 
poderes de aplicar medidas 
protetivas em defesa das crianças e 
adolescentes com direito ameaçado 
ou violado pelo Estado, pais ou por 
infrações cometidas por elas 
mesmas (cap.II art.136). Vale 
ressaltar que as medidas protetivas 
não tem natureza executiva, uma 

vez que não é o Conselho Tutelar 
que executa as medidas que aplica. 
É conferido ao CT a natureza 
operativa, ou seja, apenas 
operacionalizando a restituição do 
direito violado. <4l No ECA, Cap. 
II, Título II "Das medidas de 
Proteção", artigo 1 O 1, nos parágra
fos I ao VI são enumeradas as 
medidas que devem ser aplicadas 
para a defesa da criança e adoles
cente. <Sl Dentre estas destacam-se: 
requisição para tratamento em 
hospitais e ambulatórios, matrícula 
em estabelecimento oficial de 
ensino, inclusão em programa 
comunitário de auxílio, encami
nhamento aos pais e abrigo em 
entidade. Das medidas arroladas 
no artigo, apenas a que prevê a 
"colocação em família 
substituta" não cabe diretamente 
aos Conselheiros, e sim ao Juizado 
da Infância e Juventude por ação 
do Ministério Público. <Gl E mesmo 

a medida que dá poderes ao 
Conselheiro de "abrigar em 
entidade" a criança e adolescente 
visando a sua proteção, quando 
está em situação de risco pessoal ou 
social (violência doméstica, maus 
tratos, negligência, abuso sexual, 
prostituição, drogadição, situação 
de rua, abandono,etc.) é considera
da "provisória e excepcional, 
utilizável como forma de transição 
para a colocação em família 
substituta, não implicando 
privação de liberdade" <?l ,além de 
ser considerada a última medida 
cogitada pelo Conselho Tutelar 
uma situação emergencial. 

No caso das medidas a serem 
aplicadas junto aos pais e responsá
veis <Bl , que, no geral, são de que 
elas se submetam a encaminha
mento em programas oficiais para 
alcóolatras, tratamento psicológico 
ou psiquiátrico, acatem a advertên
cia proveniente do CT no caso de 
terem cometido violações, obriga
ção de matricularem o filho ou 



pupilo na escola e encaminhá-los a 
tratamento médico, apenas a 
medida que se refere à "perda da 
guardà', "destituição de tutelà' e 
"suspensão ou destituição do pátrio 
poder" não cabe diretamente aos 
Conselheiros <9l ; "O conselheiro 
não tira a criança de dentro de 
casa, e sim informa ao Ministério 
Público que a criança está correndo 
risco de vida". ( JO) Nesse caso, 

coloca-se a interveniência do CT 
pelo seu direito de "representar ao 
Ministério Público para efeito das 
ações de perda ou suspensão de 
pátrio poder". (li) Mas para a 
representação, o Conselho Tutelar 
deverá apresentar um relatório que 
justifique tal situação. Esta atitude 
deve ser bem pensada e estudada, 
talvez o último recurso a ser 
utilizado. O estudo de caso nesse 
momento é imprescindível. Aqui 
vale ressaltar que, apesar do 
procedimento da medida estar 
presente no art.l36, XI do ECA, 
nem todos os conselheiros tutelares 
agem conforme o estabelecido por 
lei , conforme foi percebido numa 
entrevista: "O conselheiro não vai 
esperar o processo ir para o Juizado 
e o garoto sofrer uma conseqüência 
de abuso sexual para retirar a 
criança de perto do agressor". ( l

2l 

No cumprimento de suas 
atribuições , além do poder de 
aplicar medidas protetivas, o 
Conselheiro pode requisitar 
serviços públicos nas áreas da 
educação, saúde, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança", 
"expedir notificações, "requisitar 
certidões de nascimento, óbito de 
criança e adolescente", "representar 
em nome da pessoa e da família, 
contra a violação de direitos", 
"encaminhar ao Ministério Público 
notícia de fato que constitua 
infração administrativa ou penal 
contra os direitos das crianças e do 
adolescente, "representar ao 
Ministério Público para efeito de 
ações de perda ou suspensão do 
pátrio poder", "encaminhar à 

autoridade judiciária os casos de 
sua competência ", e "representar 
junto à autoridade judiciária no 
caso de descumprimento 
injustificado de suas deliberações". 
03l Ainda estão passíveis de sanções 
por representação do CT junto ao 
Ministério Público, os dirigentes 
de entidades de atendimento 
envolvidos em irregularidades e 
funcionários públicos por a tos de 
infração às normas de proteção à 
criança e ao adolescente, podendo 
sofrer afastamento do cargo e 
punição administrativa" . <

14l· 

A força dessas prerrogativas 
reside na sua durabilidade e 
revogação, pois "as decisões do CT 
só poderão ser revistas por autori
dade judiciária a: pedido de quem 
tenha legítimo interesse"0 5l . 

Também a Lei Municipal2350 de 
23/08/95, que regulamentou a 
atividade dos CTs para o Municí
pio do R] , indica como atribuições 
dos CTs a "fiscalização das entida
des governamentais e não-governa
mentais nos termos do art. 95 do 
ECA" ( I G) e o encaminhamento 

para atendimento de "I - adoles
centes grávidas e mães em situação 
de risco social e pessoal. II -
crianças e adolescentes, usuários de 
drogas; III - crianças e adolescen
tes, vítimas de discriminação de 
classe social, raça, sexo e religião; 
IV- crianças e adolescentes 
envolvidos com prostituição". 
Apesar de que a fiscalização das 
entidades não vem ocorrendo de 
forma sistemática e freqüente. 
Segundo uma conselheira, "a 
demanda de trabalho dentro dos 
CTs é tão grande que não resta 
muito tempo para cumprir o papel 
de fiscalizador das entidades". ( I ?) 

O Juiz da 1 a Vara da Infância e 
Juventude do Rio de Janeiro, Siro 
Darlan, também aponta nesse 
caminho "O CT tem que fiscalizar 
os abrigos, mas não está fiscali
zando porque não está tendo a 
capacidade instrumental para 
atender a rede de abrigos com 
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340 entidades, e a uma rede de 
crianças de 7.800 a 8.000". 

Outra atribuição do Conse
lheiro Tutelar é contribuir a partir 
do cotidiano de atendimento no 
CT para que a determinação da lei 
seja naturalizada na relação que 
envolve criança e adolescente nos 
diferentes espaços sociais. <

18
l 

D2) Metodologia para o Re
conhecimento de Violações e 
Apli cação de Medid as 
Protetivas 

As violações ou ameaças aos 
direitos da criança e adolescente, 
podem ser detectadas pelos 
Conselheiros através de denúncias 
pessoais, por telefone ou por 
escrito. A partir daí, será verificada 
a procedência ou improcedência da 
denúncia, através de visitas e 
sindicâncias. Caso constatada a 
violação, será aplicada em primeira 
instância, a medida corresponden
te, <

19l pois a aplicação da medida 
em sua plenitude deverá passar por 
um estudo de caso, onde será 
traçado um quadro situacional, 
levando em conta a situação sócio
econômica, dinâmica familiar, 
histórico institucional, situação 
escolar, profissional, médica e 
parecer psicológico. <

20l Após este 
estudo, a medida provisória será 
ratificada ou ampliada, e esta 
posição deverá ser tomada pelo 
colegiado· do CT. Segundo o 
Regimento Interno dos CTs, o 
Conselheiro deve "verificar casos 
com base no relatório" da equipe 
técnica, e preparar "sucinto 
relatório escrito de cada caso" com 
visitas à família da criança e 
adolescente cujo caso lhe couber 
verificar". <

21l Ou seja, amparado 
pelo parecer técnico, e pelo estudo 
dos casos, o colegiado do CT 
chegará à precisão da medida mais 
correta a ser tomada, diante do fato 
concreto. Após a aplicação da 

medida deverá ser feito um 
acompanhamento para checar 
quais os resultados que o cumpri
mento da medida vem obtendo e 
se esta logrou uma transformação 
da situação; caso positivo, o 
processo deverá ser arquivado. <

22l 

A dinâmica descrita acima- é 
ideal-típica, ou seja, como o 
processo em teoria deveria se dar. 
Essa expectativa é partilhada pelos 
que assessoram e formulam uma 
política para o sistema de garantia 
de direitos, onde a meta é "a 
consolidação de um fundamento 
dos CTs rigorosamente adequado 
ao ECA. <

23l "O Conselheiro 
Tutelar deve ter o necessário 
conhecimento político, os princípi
os, o que fazer ! e o necessário 
conhecimento técnico: as normas, 
como fazer!" afirmou uma dirigen
te de ONG num Seminário sobre 
o ECA. <

24l 

Porém, o que se tem consta
tado, ainda, são deficiências e 
lacunas na compreensão desta 
"metodologia de atendimento", 
quando se envereda para um 
praticismo no trabalho de atendi
mento dos Conselheiros. Segundo 
uma entidade assessora " não se 
tem formado claramente um 
quadro teórico sobre o que é 
Conselho Tutelar e suas atribui
ções". <25l 

Através de observações a 
rotina dos Conselhos Tutelares, 
podemos verificar que, as reuniões 
realizadas semanalmente nos CTs, 
somente são discutidos os casos 
mais importantes ou de difícil 
resolução. Os conselheiros afirmam 
que não há tempo viável para ser 
discutido cada caso. 

D3) Dúvidas, Desconheci
mentos e Divergências na 
Interpretação do ECA 

Muitas vezes afloram 
dúvidas de como proceder os 
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encaminhamentos acerca das 
medidas tomadas ou a serem 
tomadas· (26

) As dúvidas remetem 
principalmente a duas questões. 
Uma, em relação à existência de 
divergências em quanto à inter
pretação dos casos, devido às 
diferentes leituras do ECA. (27l 

Além de não existir um consenso 
em torno dos conceitos utilizados 
para a classificação dos casos, 
como por exemplo, maus tratos, 
abuso sexual, conflito familiar, 
etc. O objetivo do CT seria 
homogeneizar e esclarecer o 
conteúdo das categorias utilizadas 
para o enquadramento das 
denúncias feitas no CT. A necessi
dade de formação deste grupo 
estava relacionada ao processo de 
informatização dos CTs. A outra 
questão remete à superposição de 
competências, de possíveis 
invasões a outras esferas de 
competência, como a área da 
Justiça. (28

) Segundo uma 
conselheira reeleita (29l ,estas 
atribuições vão se tornando mais 
bem definidas com a prática, 
através de consultas ao Ministério 
Público, Juizado, Defensoria 
Pública. Já o Juiz Siro Darlan 
afirmou numa entrevista que 
"para precisar as atribuições do 
conselheiro, do Ministério 
Público, do Juizado, sem misturar 
ou sobrepor só é possível através 
da capacitação, onde irá se discutir 
o ECA, e ver até onde vai a 
função da cada um, onde começa 
a do outro". Há dúvidas, também, 
sobre o que prevalece, se a força 
da lei de uma medida aplicada ou 
a força de lei das normas de 
funcionamento de instituições do 
serviço público. (30l Numa reunião 
com os conselheiros tutelares, 
estes afirmaram que deve prevale
cer a força da lei. Mas para o 
Conselheiro conseguir assegurar a 
medida, muitas vezes tem que 
conflitar com as instituições de 
atendimento à criança e ao 
adolescente. Para uma conselheira, 

"a lei garante a vaga na escola 
pública, então não tem conversa, 
se a escola não aceitar comunica 
ao Ministério Público". (31) O Juiz 
Siro Darlan corrobora a atitude 
contestadora desta conselheira, 
"cada vez que houver uma ameaça 
ou violação de direitos da criança 
ou adolescente, o conselheiro não 
pode abrir mão, fazer qualquer 
tipo de concessão, porque a 
função dele é assegurar o exercício 
daquele direito. Se vai a uma 
escola e não tem vaga, tem .que 
fazer prevalecer o direito da 
criança, o problema é do·diretor. 
E se não conseguir tem que levar 
ao conhecimento do MP, é 
crime". Mas há Conselheiros que 
são mais maleáveis no convívio 
com as instituições, tentam 
negociar, pois alegam que o mais 
importante é o bem-estar da 
criança e do adolescente, e 
procuram a melhor maneira de 
satisfazê-lo, recorrendo ao conflito 
somente em última instância. Esta 
maneira de enfrentar o problema 
encontra-se presente no discurso 
de uma conselheira: "Se a escola 
ou a instituição for pública, o 
conselheiro pode exigir a vaga. 
Mas muitas vezes você cai no bom 
senso. É melhor você procurar 
outra instituição, se você ver que a 
criança vai dormir no chão, se vai 
ser uma situação prejudicial para a 
criança." (32) A observação da 
prática de atuação dos CTs 
pesquisados sugere a imagem dos 
Conselheiros que o compõem 
como negociadores da lei frente a 
uma realidade que a contraria .(33l 

Outra dúvida é se o atendi
mento de um caso pelo CT 
significa sua resolução no âmbito 
deste Conselho ou deve ser 
encaminhado "extra muros", nos 
termos de sua responsabilidade. (34

l 

O zelo por alguns casos mais 
passionais, tais como abusos 
sexuais e maus tratos - tem levado 
a reação de alguns CTs de chamar 
para si a responsabilidade, muitas 
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vezes exercendo uma mentalidade 
punitiva ao agressor, para além de 
seu papel no sistema de garantia 
de direitos. Isto pode levar a um 
conflito de competência com o 
Ministério Público. "O papel dos 
CTs é de zelar pelos direitos, 
estancar as violações, mas não 
punir antecipadamente", afirma a 
Coordenadora da Assessoria aos 
CTs nos anos 96/97 (35) Os 
procedimentos com relação aos 
maus tratos de pais e responsáveis 
a crianças, ainda estão muito 
marcados pelo envolvimento 
emocional; muitas vezes a aplica
ção de medidas tem mais o caráter 
punitivo, "pagar pelo que fez", do 
que reinstaurar a plenitude de 
direitos desta criança, inclusive de 
direitos de convivência saudável 
com a família". A atuação do CT 
do Centro no caso do 
envolvimento de uma "adolescen
te como forma de obter motivos 
para brigas conjugais", ao contrá
rio , conseguiu se colocar acima 
dessas disputas e rigorosamente a 
favor dos direitos da adolescente, 
quando encaminhou a mãe ao 
Núcleo da Defenso ria Pública 
para requerimento de pensão 
alimentícia, mas por meio da 
psicóloga do CT, que trabalha 
para restabelecer a "harmonia 
entre a adolescente e seu genitor" 
resguardando "certa imparcialida
de", deixando a decisão para a 
Justiça da Infância. (36l 

Além de dúvidas, detectam
se atit.udes que demonstram 
desconhecimento das suas atribui
ções quanto a questões variadas, 
como guarda, representação ao 
Ministério Público ou encaminha
mento ao Juizado. (3?) Por outro 
lado, percebe-se um grande 
interesse e solicitações por uma 
formação em temáticas que são 
vivenciadas no dia-a-dia dos 
Conselhos, como a exploração 
sexual; assim como por um 
intercâmbio entre os CTs para 
troca de experiências. (38) 

NOTAS 

(1) Q uanto aos tipos de violação co

metidos pelos pais e responsáve is, encon tra

mos uma relação composta de : " abando

no/ falta d e necess idades bás icas, 

irresponsabi lidade I ausência de ambiente 

fami li ar, vio lência psicológica I opressão, 

mau exemplo I fa lta de moral, exploração, 

fa lta de escolarização" no modelo de Termo 

de Advertência que os CTs enviam aos pais/ 

respon sáve is, 

responsabi lização. 

pa ssíve is dessa 

(2) O detalhamento dos tipos de vio

lação e ameaças aos direitos da infância e 

adolescência foram tirados do modelo de 

Banco de Dados do FCDDH Bento Rubião, 

1997. 

Q uanto à questão da "exploração do 

trabalho", nos orientamos por um boletim 

da O rganização Internacional do Traba lho 

(OIT). que indica para "criança: enca minhar 

à escola e apoiar a fam ília", para o "adoles

cente: encaminhar à escola, apoiar a família 

e garantir o direito à profi ss ionalização", 

"monitorar o trabalho infantil " e "estimular 

a comunidade a identificar e encaminhar os 

casos de traba lho infantil " ( Conselhos de 

Direitos, Conselhos Tutelares e Abolição do 

Trabalho Infantil, Organização Internacional 

do Trabalho, Programa Internacional para a 

Eliminação do Trabalho Infantil , 1995. 

(3) Para os casos de agressão fís ica, 

violação/agressão psico lógica, abuso sexual, 

mendi câ ncia, os três agentes podem ser 

responsabili zados- com gradações distintas. 

Para os casos de negligência, abandono, ex

ploração do trabalho, utilização de mendi

cância, utilização de prostituição, a socieda

de/Estado e os pais/responsáveis podem ser 

responsabilizados. Nos casos de fuga, uso de 

drogas, práti ca de ato infracional, às crian 

ças e adolescentes implicados é estendida a 

ação da lei. E nos casos de negligência à saú

de e educação, apenas o Estado é responsa

bilizado. 

(4) Texeira, Sergio Henrique. Conse

lho Tutelar ln "Visualizando a políti ca de aten-



dimento a criança e ao adolescente". José 

Prado Cunha (org.), RL Letters Ed. , Funda

ção Bento Rubião, 1998. 

(S)Capítulo li - Das Medidas Especí

ficas de Proteção. 

Art.1 01 - Verifi cada qualquer das hi 

póteses previstas no art. 98, a autori dade 

competente poderá determinar as seguintes 

medidas: 

I - enca minhamento aos pais ou res

ponsável, mediante termo de responsa bili 

dade; 

li - orientação, apoio e acompanha

mento temporári os; 

III - matrícula e freqüência obrigató

ria em estabelecimento ofi cial de ensino fun 

damental; 

IV - inclusão em programa comuni 

tário ou ofi cial de auxílio à família, à criança 

e ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médi

co, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou 

comunitário de auxílio, orientação e trata

mento a alcóolatras e toxicómanos; 

VI l - abrigo em entidade; 

VI II - colocação em família substituta. 

(6) "Art. 136 - São atri buições do 

Conselho Tutelar 

I - l atender às crianças e adolescen

tes nas hipóteses previstas nos arts.98 e1 05, 

aplicando as medidas previstas no art. 101, 

I a VI l " 

Convém lembrar que o parágra fo do 

art.1 01 que menciona a "colocação em fa

mília substituta" é o VIII , logo, fora das me

didas que pelo ECA, cabem ao Conselheiro 

aplicar. 

Por outro lado, no Capítulo 11 , refe

rente a "Da Justiça da Infância e da Juventu

de" é que se encontra a seção IV "Da Colo

cação em Família Substituta " co m seu 

art.1 65. 

(7)Cap. 11 "Das Medidas Específicas 

de Proteção", art. 101 , parágrafo único. 

(8)Título IV - Das Medidas Pertinen

tes aos Pais e Responsáveis 

Art. 129 - São medidas aplicáveis aos 

pais ou responsável: 

1- encaminhamento a programa ofi 

cia l ou comunitário de promoção à família; 

11 - incl usão em programa oficial ou 

comunitário de auxílio, orientação e trata

mento a alcóolatras e tox icómanos; 

III - enca minhamento a tratamento 

psicológico ou psiquiátrico; 

IV - enca minhamento a cursos ou 

programas de orientação; 

V - obrigação de matricular o filho 

ou pupilo e acompanhar sua freqüência e 

aproveitamento escolar; 

VI - obrigação de enca minhar a cri

ança ou adolescente a tratamento especi

alizado; 

VIl - advertência; 

VIII - perda da guarda; 

IX - desti tuição de tute la e 

X- suspensão ou destituição do pátrio 

poder. 

(9) Art. 136 - São atribu ições do Con

selho Tu te lar: 

11 - atender e aconselhar os pais ou 

responsável, aplica ndo as medidas previstas 

no arti go 129, I ao VIl. 

Convém lembrar que os parágrafos do 

art.1 29 que mencionam as medidas de "per

da de guarda", "destituição de tutela" e "sus

pensão ou desti tuição do pátrio poder" são 

os VIII , IX e X, logo fora das medidas indicadas 

no art. 136 que o conse lheiro deve aplica r. 

Por outro lado, é no Ca pítulo "Da 

Justi ça da Infância e da Juventude" que se 

encontra a seção 11 , que trata " Da Perda e 

as Suspensão do Pátrio Poder". 

(10) Depoimento da Conselheira Tu

telar da Zona Sul. 

(1 1) Parágrafo XI do art.1 36 . 

(12) Depoimento do Conselheiro Tu

te lar do Méier. 

(13) Essas prerrogativas se encontram 

no art.136 - Atribuições do Conselho Tu te lar. 

Q uanto ao parágrafo V do art.1 36, 

que determina o encaminhamento à autori

dade judiciária nos casos de sua competên-
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cia", a justiça da Infância e juventude é com

petente em: representações do Ministério 

Público para apuração de ato infracional; 

remissão (suspensão ou extinção) de proces

sos de pedidos de adoção; ações civis; ações 

decorrentes de irregularidades de entidades 

de atendimento aplica ndo medidas cabíve is; 

aplica r penalidades administrativas nos ca

sos de infrações contra normas de proteção 

à criança e adolescente, acolher casos enca

minhados pelos CTs com medidas cabíveis. 

(Capítulo 11 - Da justi ça e da juventude, arti 

gos 145-197). 

(14) Seção VI - Da Apuração de Ir

regularidade em Entidade de Atendimento", 

art.1 9·1, parágrafo único. 

Seção VIl - Da Apuração de lnfração 

Administrativa às Normas de Proteção à Cri 

ança e ao Adolescente, art. 194. 

(15) Capítulo li - Das Atribuições do 

Conselho, art. 137 . 

(16) Na "Seção 11 - Da Fi sca lização 

das Entidades", o art. 95 diz que "as entida

des governamentais e não-governamentais 

referidas no artigo 90 (entidades de orienta

ção e apoio sócio-fam iliar, de apoio sócio

educativo em meio aberto, de colocação fa

miliar, de abri go, de li berdade assistida , 

semiliberdade, de internação), serão fiscali

zadas pelo judiciário, Ministério Público e 

pelos Conselhos Tutelares". 

(17) Depoimento de Conselheira Tu

telar da Zona Su l. 

(18) Ribeiro, Fernanda Bittencourt. A 

Inserção do Conselho Tutelar na Construção 

do Proble~a de Infância e de Adolescência: 

Um Estudo de Caso a partir do Conselho 

Tutelar da Micrcirregião 3 de Porto Alegre, 

Dissertação de M estrado, UFRGS, 1996. 

(19) Há casos que não requerem uma 

medida protetiva, contudo podem ser 

equacionados com um encaminhamento e 

um acompanhamento. 

(20) O rientação retirada do quadro 

"Metodologia de Atendimento - Passos do 

Atendimento", produzido pelo FCDDH Ben

to Rubião para assessoria aos CTs. 

(21) Regimento Interno Seção III 

art.1 7 parágrafos I e VIl. 

(22) "Metodologia de Atendimento 

- Passos de Atendimento", FCDDH Bento 

Rubião. 

(23) Objetivos in Projeto de 

Capac itação e Assessoria para os CTs, 

FCDDH Bento Rubião, 1997. O grifo é nos-

50. 

(24) Fala de Margarida B. Garcia do 

CENDHEC no seminário "Estatuto do Futu

ro" do CECIP-PIDMU da União Européia, Rio 

de janei ro, 1996. 

(25) Relatório FCDDH Bento Rubião, 

01 janeiro - 23 fevereiro, 1996. 

(26)Como proceder com a práti ca de 

"ato infracional por crianças?", "o CT pouco 

preparado para fisca lização em entidades de 

atendimento - subsídio LDB portaria 1 Vara 

de Infância e juventude para fisca lização de 

entidades." (FCDDH Bento Rubião, Relató

rio fevereiro, 1997). 

Como proceder com "abuso sexual 

envolvendo guarda", "como funciona esta

belecimento da guarda" (Relatório FCDDH, 

CT Vi la Isabel, fevereiro de 1997) . 

Outra sorte de dúvidas que recolhe

mos estão em torno de demandas da comu

nidade aos CTs, são elas: "Qual seria a parti

cipação dos Conselheiros na questão do 

acompanhamento de adolescentes autores 

de atos infracionais? 

Como seria a ação fisca lizadora dos 

Co nse lh e iros so bre as entid ades? 

(Jacarepaguá); Qual será a atuação do CT 

frente a denúncias de maus tratos? Qual en

caminhamento a ser dado em caso de não 

haver vagas nas escolas municipais da re

gião?; Qual o direito dos pais em recusar 

atendimento médico para crianças em fun 

ção de credo e religiões? (Relatório MNMMR, 

fevereiro, 1996) . 

(27) Ribeiro, Fernanda Bittencourt. 

A Inserção do Conselho Tutelar na Cons tru

ção do Problema de Infância e de Adoles-
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cência : Um Estudo de Caso a partir do Con

selho Tutelar da Microrregião 3 de Porto 

Alegre, Dissertação de Mestrado, UFRGS, 

1996. 

(28) " Há grande preocupação em 

não cometer deslizes, principalmente no 

que tange ao Ministério Público e ao Juizado 

de Infância e juventude. A fronteira entre 

atribuição do CT e Defensaria Pública tam

bém é nebulosa" (Relatório MNMMR, CT 

jaca repaguá, abril , 1996). 

"A questão da guarda institucional 

ca be ao CT ou à Justiça?" (FCDDH Bento 

Rubião, Relatório, fevereiro, 1997). 

"Como diagnosti ca r e fazer enca mi 

nhamento ao Ministéri o Público, quando 

configurado (abuso sexual), tema apresen

ta dificuldades" (FCDDH Bento Rubião, Re

latório, fevereiro, 1997). 

"O que enca minhar pa ra o Ministé

rio Pú blico?" (FCDDH Bento Rubião, CT 

Centro, Relatório, fevereiro, 1997) 

(29) Depoimento da Conselheira Tu

telar de Madureira. 

(30) "Parecer elaborado sobre o po

der de o CT requisitar vagas em estabeleci

mento de ensino de 2º grau baseado no 

ECA/ LD B (2 0/ 12/ 96) face ao "exa me 

class ifica tório para acesso às vagas em gran

de número de escolas" deixa ndo dúvidas 

quanto "à possibilidade de requisição de 

vagas" (Relatório FCDDH Bento Rubião, 

fevereiro, 1997) 

(31) Depoimento da Conselheira Tu

te lar da Zona Sul. 

(32) Depoimento da Conselheira Tu

te lar da Zona Sul. 

(33) "É para o CT atender ou não? 

Registrar o atendimento e enca minhar? (Re

latório MNMMR, CT jaca repaguá, 1996). 

(35) Depoimento de Ancl réa Din iz, 

Coo rd enadora elas Assesso ri as aos CTs, 

1996-7. 

"Ser não jurisdicional significa que 

não ca be ao Conselho Tutelar a função de 

impor sa nções puniti vas, devendo aplica r 

as medidas de prot eção, enca minhar crian

ças e jovens que não estejam sendo atendi 

dos em seus direitos fundamentais, ou, ain

da, representar ao Ministério Público ou à 

autoridade judiciária nos casos ele sua com

petência." (Tânia da Si lva Pereira - "Con

selho Tutelar" in O Globo, 1997) . 

(36) Relató ri o FCDDH Be nto 

Ru bião, CT Centro, fevereiro, 1997. 

(37) "O enca minhamento dado ao 

caso assustou-nos; expediram· documento 

de guarda de urna criança, sem nem mes

mo comunica r à j ustiça(. .. ) o Conselheiro 

( ... ) nos asseverou que a atitude fora de ur

gência e provisória e que estavam prepa

rando o comunicado ao Poder jud iciário" 

(Relatório MNMMR, CT Madureira, abril , 

1996). 

"Estudo de caso ele maus tra tos en

ca minhado indevidamente ao juiza clo". As

sessoria propõe como orientação, enca mi 

nhamento ao Ministério Público. (Relatório 

FCDDH Bento Ru bião, março, 1997). 

(38) Solicitações por formação por 

parte el os CTs: "estudos ele caso a pa rti r de 

casos concretos; ofi cinas com temas: explo

ração sexual, Código Penal e Civil , artigos 

referentes; intercâ mbio entre os CTs para 

d iscuti r questões operacionais e prá ti ca elo 

dia a dia" (Projeto ele Capacitação aos Con

selhos Tute lares elo FCDDH Bento Rubião, 

1997). 
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METODOLOGIA 
DE ATENDIMENTO 

El ) Demandas Variadas e 
Guia de Metodologia de 
Atendimento 

O fluxo de demanda 
extremamente variado que chega 
aos CTs exigiu, desde o início de 
seu funcionamento, uma organi
zação para o atendimento dos 
casos. Sentimos, em diversos 
momentos de sua atuação, 
iniciativas para estabelecer um 
padrão no atendimento, seja 
através do Regimento Interno, 
seja através de procedimentos e 
normas internas a cada CT. ( J) 

As bases para uma 
metodologia mais sistemática de 
atendimento, foram construídas 
gradativamente, a nosso ver, por 
influência da assessoria aos CTs. 
Elas foram construídas em cima 
das demandas concretas que 
acorrem aos CTs, cotejadas com as 
atribuições dos Conselheiros 
expressas no artigo 136 do ECA, 
numa perspectiva que objetivava 
partir da prática cotidiana dos 
CTs, passar pelo referencial 
teórico dos dispositivos do ECA e 
retornar à prática :municiada "de 
propostas e estratégias garantido
ras dos direitos" (2) • Foram 
realizados exercícios de simulação 
em cima de casos concretos para a 
equipe encontrar soluções, (3) 

foram feitos estudos em busca de 
fundamentação legal para os atos 
e medidas dos conselheiros, com 
vistas a formar uma jurisprudên
cia, um modelo para casos 
recorrentes (4) , que redundaram 
por fim na elaboração de um 
"roteiro de metodologia de atendi
mento': guia genérico para 
orientar a conduta dos Conselhei
ros face à demanda, levando em 
conta "as variações em função de 

cada CT ou conselheiro". (S) 

A elaboração desse roteiro 
com a metodologia de atendimen
to, aliada ao uso dos Formulários, 
(G) logrou estabelecer uma referên
cia para a identificação de casos e 
procedimentos para solucioná-los. 
Notamos um fluxo de medidas 
aplicadas e encaminhamentos 
obedecendo a um padrão recor
rente, onde sobressaem requisições 
de certidões de nascimento e de 
serviço público como matrícula 
em escola, termos de aplicação de 
medidas para as crianças e adoles
centes, como encaminhamentos 
para abrigos e atendimento 
psicológico e para os pais e 
responsáveis, como acompanha
mento psicológico e psiquiátrico, 
e advertência por terem cometido 
violações; representação ao 
Ministério Público para destitui
ção de pátrio poder e concessão de 
guarda, representação ao Ministé
rio Público por violência e abuso 
sexual. (?) 

Se a presença dos Formulári
os "tem exigido uma melhor 
fundamentação legal das medidas 
aplicadas", também constatou-se 
uma dificuldade dos conselheiros 
em não saber encontrar a "forma 
adequada de registro, acompanha
mento, controle dos casos, 
levando a certa dispersão ... muitos 
casos acabaram escapulindo ao 
método devido à pressa ou ao 
relaxamento do Conselheiro." (B) 

Todavia, pela avaliação da 
própria Assessoria, constatou-se ao 
longo dos último ano de gestão 
dos CTs, uma freqüência cada 
vez maior na aplicação da 
metodologia de atendimento 
pelos Conselheiros para o trata
mento dos casos variados que 
chegam aos CTs, saindo-se de 
uma prática espontânea. (9) 

O roteiro de Metodologia de 
Atendimento após sua implanta
ção foi trabalhado pela Assessoria 



com os Conselheiros ao longo do 
ano de 1998, visando a fixar um 
padrão regular de atendimento 
para o fluxo constante de deman
da. ( 10) 

Outra instituição que teve 
uma eficácia na fixação de uma 
ordem e regularidade no atendi
mento foi o Ministério Público 
quando exige dos CTs a justificati
va nos Formulários das medidas 
aplicadas e encaminhamentos 
realizados. <11

) 

E2) Questão da Subjetivi 
dade na Interpretação da 
Metodologia de Atendi
mento. 

Por outro lado, nenhum 
roteiro, metodologia ou lei é 
expressa ou exata demais que não 
deixe margem para a subjetividade 
das interpretações. Nesse sentido, 
divergências quanto aos procedi
mentos adorados surgem tanto 
dentro de um CT, quanto entre os 
CTs e os órgãos que interagem 
com ele. <12) Como afirmou uma 
pesquisadora para a realidade dos 
CTs de Porto Alegre: "a leitura 
que [os Conselheiros] fazem da 
legislação não é homogênea ... no 
cumprimento da função difusora 
das normas estabelecidas pelo 
ECA."03l 

O fato da soberania do CT 
em aplicar as medidas protetivas 
não o exime do questionamento 
de suas medidas por outras 
instâncias da sociedade civil, o que 
faz o CT procurar informar e 
esclarecer os demais órgãos acerca 
de sua aruação. 04l 

Para alguns, as divergências 
resultam ainda da imprecisão na 
diagnose dos casos e medidas a 
serem tomadas: "A questão é 
alcançar um consenso nos proce
dimentos. Se há abuso sexual, 
encaminhar para a ABRAPIA ou 
Clínica de Violência para a 

apuração do abuso; se for consta
tado, encaminhar ao Ministério 
Público e deste para o Juizado de 
Infância e Juventude para quebra 
da guarda e até perda do pátrio 
poder, o primeiro caso previsto no 
Código Penal e o segundo previsto 
no ECA e no Código Civil!" <15l 

Porém pensamos que há uma 
complexidade que escapa às 
diretrizes da metodologia, pois 
muitas vezes estão em jogo 
concepções provenientes de 
enfoques distintos- jurídico, 
psicológico, sociológico- que não 
se reduzem às cláusulas do ECA -
podendo rodos, a sua maneira, 
estarem comprometidos com o 
Estatuto. Por exemplo: uma 
psicóloga questiona o que julga 
uma preeminência jurídica nos 
aros dos Conselheiros Tutelares, 
em relação a uma intervenção no 
plano psicológico. Pensa que 
circunscrever a ação a medidas 
legais do CT e do Ministério 
Público e não trabalhar as seqüelas 
na "psique" do agredido e agressor 
não garante uma restauração 
plena dos direitos violados. <

16l 

Por outro lado, é importante 
frisar que embora uma sistemati
zação de procedimentos num guia 
de metodologia de atendimentos 
seja imprescindível para uma 
conduta padrão e universal, que o 
conselheiro possa, de posse dos 
fundamentos do ECA, exercitar 
criativamente o papel de aplicador 
de medidas protetivas, pois o 
"Conselho Tutelar não está 
restrito apenas às medidas 
elencadas no artigo 1 O 1. Ele pode 
tomar outras medidas além 
daquelas."0 7l 

NOTAS 

(1 )"Qualquer notícia de criança e 

adolescente em situação de risco anotar em 

fi cha apropriada, distribu indo-se o caso ime

diatamente a um dos conselheiros que de-

.... 
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sencadeará logo sua verifi cação( ... ) concl u

ída a ver ificação, o conselheiro enca rrega

do fa rá o relató ri o do caso, registrando as 

principais in fo rmações colhidas, providên

cias a dotadas, concl usões e medidas que en

tenda adequadas. 

Parágrafo 4º - Sessão plenária ( ... ) 

relatóri o do caso ( ... ) co legiado passa à d is

cussão e votação das med idas" ( Regimen

to Interno dos CTs, art igo 27). 

"Concluir casos pendentes ( .. ) com 

relatóri os finais. Incl uir nas pastas( ... ) moti 

vos do enca minhamento, motivos de soli 

citação de vaga na escola. Incluir nas pastas 

os relató ri os que constam no livro de rela

tos e que não constam nos procedimentos. 

Solicitar das instituições onde o CT abri gou 

cri anças, relató ri o de acompanhamento e 

encerramento do caso" (Relató ri o da Assoe. 

S.Martinho - CDDCA D. Luciano M endes, 

CTs C. Grande, Ba ngu, Sa nta Cruz, julho/ 

agosto, 1996). 

(2) " Partir do exercício concreto da 

atri buição do conse lheiro tutelar, refletir este 

exercício concreto à luz dos mandamentos 

legais dispostos no ECA, reto rnar ao exercí

cio concreto pa ra propostas e estratégias ga

rantid o ras d e dire i tos". (Pr o jeto d e 

Capaci tação e Assessor ia aos CTs do Rio de 

Janeiro - Plano Operacional da FCDD H 

Bent o Rubião, 1997). 

(3) " Di scussão de casos verídi cos 

para a equipe dividida em grupos .. encon

tra r so lu ções" (Re lató ri o S. Ma rtinh o, 

CDDCA, D . Luc iano Mendes, feve reiro, 

1996). 

(4) Q uestões concretas que apare

cem nó dia-a-dia dos CTs levaram que se 

elaboràssem algumas resoluções, que ser

viram corno modelo para outros casos se

melhantes, como as que respond iam a es

tas indagações: "CT faz uma convocação a 

uma pessoa e a mesma não comparece . 

M edida a ser tomada", " Hospital parti cular 

cobra uma taxa para o responsável que fica 

no quarto com a criança . Taxa de acompa

nhante. Lega lidade", "Situação ( ... ) autori 

zação dos pais( ... ) cirurgia implica ri a trans

fusão sangüínea, o que pela religião deles é 

inconcebíve l". 

(5) "Fo i e labo rado rote iro d e 

metodologia de atendimento, uma vez que 

foi verificado que os procedimentos adotados 

apresentam va riações em função de cada CT 

ou de cada Conselheiro" (Relatóri o FCDDH 

Bento Rubião, janeiro, 1997). 

" Discutimos a metodologia de aten

dimento em suas várias fases, com o auxíli o 

do fluxograma preparado pela Assessoria" 

(Relatóri o FCDDH Bento Rubião, CT Bangu, 

1997). 

(6) Documentos de Representação: 

infração administrati va, perda ou suspensão 

de pátrio poder, irregularidades em entida

des de atendimento. De Requisição : Certi

dão de Nascimento e de Óbito e de Serviço 

Público na Saúde, Educação, Assistência So

cial, Trabalho e Segurança. De Termos: de 

aplicação de medidas de proteção à crian

ça/adolescente e pertinentes aos pais e res

ponsáveis, de visita de inspeção, de declara

ções sobre caso atendido, de ocorrência ou 

queixa com decisão, de advertência, de en

trega. O utros: O fício de encaminhamento ou 

comunicação ao MP de in fração administra

tiva ou penal, Noti ficação de pessoa, Auto 

de constatação de denúncia anônima, con

vocação de reunião, ficha de atendimento, 

acompa nhamento. 

(7) Relató rios FCDDH Bento Ru bião, 

janeiro/fevereiro/março, 1997. 

(8) Relatóri o FCDDH Bento Ru bião, 

15 maio - 30 setembro, 1996. 

(9) " Pode-se perceber que há uma 

maior utilização da metodologia de atend i

mento" (Relatóri o de capacitação e assesso

ria dos CTs, FCDDH Bento Rubião, M aio 

1998). 

"O s Conselhos têm um melhor 

entendimento da sistemática do atendimen-

to" ( idem, Agosto, 1998) 

(1 0) "CT Sa nta Cruz - Rea lizada ofi 

cina sobre o tema : M etodologia de Atendi 

mento". (Relatório de Capacitação e Asses

sori a aos CTs - FCDDH Bento Rubião, Se

tembro 1997) 

"CT Vila Isa bel - No dia 22 de 

O utubro teve urna ofi cina que abordou o 



tema "Metodologia de Atendimento". Visan

do a trabalhar e a discutir as relações de 

integração com os demais órgãos de políti 

cas sociais, como escolas, hospitais, etc. (Re

latório de Capacitação e Assessoria - FCDDH 

Bento Rubião, setembro, 1997) 

(11 ) Ministério Público informa que: 

1- Deverá ser obedecido nos ofícios de en

caminhamento aos abri gos a motivação da 

medida, ou seja, se foi maus tratos, abando

no, etc, indicando o nome do agressor. 2-

Deverá ser encaminhado ao Min.Púb. a par

tir desta data, no prazo máximo de 24 ho

ras, a comunicação de maus tratos pratica

dos a crianças e adolescentes e cópia do en

ca minhamento ao abrigo nos casos graves, 

sendo necessário o afastamento do menor 

do lar. (CT Centro- Documentos Expedidos/ 

Recebidos. 07/1 0/1977) 

(12) "Houve divergência quanto à 

forma de encaminhamento, tendo surgido 

duas correntes : uma no sentido de que o 

Conselheiro Tutelar tem poderes para requi 

sitar vaga diretamente da Diretora; outra, 

entendendo que a requisição deveria ser feita 

via CRE, pois estas mantêm um controle pe

riódico das vagas nas escolas .. . Foi concluí

do, embora com divergências, que o Conse

lheiro Tutelar tem poderes para requisitar a 

vaga diretamente do Diretor da escola" (Re

latório FCDDH Bento Rubião, CT Méier, 19/ 

02, fevereiro, 1997) 

"Foi apresentada urna dúvida sobre 

a competência para a definição da guarda 

institucional; a dúvida era se é uma atribui 

ção do Conselho ou não. Baseados no ECA, 

levanta mos as correntes : a que defende a 

possibilidade de ser atribuição do Conselho, 

e a corrente que diz ser a competência judi

cia l" (Relatório FCDDH Bento Rubião, CT 

Bangu, 20/02/97). 

(13)Bittencourt:, Fernanda.op.cit.p.185) 

(14) "Foi solicitado que discutíssemos 

um caso encerrado pelo CT, após elabora

ção de pareceres técnicos e de decisão do 

colegiado sobre o qual houve pedido de in

formação por parte de urna ONG. Ficou 

decid ido que iriam remeter informações so

bre o encerramento do caso ... " (Relatório do 

FCDDH Bento Rubião, CT Vila Isabel, mar

ço, 1997). 

(15) Depoimento de Andréa Diniz, 

Coordenadora das Assessorias aos CTs, da 

FCDDH Bento Rubião, 1996/1997. 

(16) Depoimento de urna psicóloga 

que trabalhou nas equipes técnicas dos Cts. 

(1 7) Te ixe ira, Se rgio Henriqu e. 

"Metodologia de Atendimento ao Consellho 

Tutelar" in Visualizando a Política de Atendi

mento a Criança e ao Adolescente: Andréa 

Diniz e José Ricardo Cunha (org), R), Litteriz 

Editora , Koart, Fundação Ben.to Rubião, 

1998, p.1 08. 
.... 
A 
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11- ESTRUTURA , ORGANIZAÇAO E 
FUNCIONAMENTO DOS CTs 

A ORGANIZAÇÃO E ROTINA 
DOS CTS 

A 1) A Não Regularidade das 
Reuniões Plenárias dos CTs 

A instituição do Conselho 
Tutelar foi criada pelo ECA como 
um "órgão permanente, autôno
mo e não judicial" <1>, devendo 
existir um no mínimo por muni
cípio com 5 membros eleitos pelos 
cidadãos locais com mandato de 3 
anos, sendo permitida uma 
reeleição (2) . Diz ainda o ECA que 
a Lei Municipal "disporá sobre 
local, horário do funcionamento 
do CT e remuneração dos seus 
membros" <3>. No Rio de Janeiro, a 
Lei Municipal 2350 de 23/08/95 
estipulou orientações gerais sobre 
o funcionamento e o processo 
deliberativo dos CTs de sua área, 
assegurando, porém as "atividades 
diárias dos conselheiros" e a 
periodicidade nas reuniões dos 
CTs" <

4
> e deixando para o Regi

mento Interno dos CTs pormeno
rizar estas orientações <5>. 

O projeto de Regimento 
Interno, proposto pelos Conse
lheiros Tutelares, por sua vez, se 
de um lado acatou o que estava 
estipulado na Lei Municipal, o 
princípio das reuniões regulares 
dos Conselheiros com o firo de 
assegurar uma deliberação conjun
ta face às medidas aplicadas 
individualmente (6), por outro 
introduziu na rotina de trabalho 
dos Conselheiros escalas de 
plantões onde cada conselheiro 
comparecena apenas uma vez por 
semana na sede do Conselho para 
expediente obrigatório (7) . 

Quanto à iniciativa das 

reuniões regulares, notou-se um 
reconhecimento ainda formal da 
importância dos encontros 
colegiados para o referendo das 
medidas aplicadas individualmen
te, como forma mais correta de 
encaminhamento e deliberação do 
CT enquanto organismo coletivo 
<s>. Através da visão da Assessoria, 
na prática, verificou-se que na 
maioria dos CTs "inexistem 
momentos de discussão coleriva 
das medidas protetivas aplicadas 
( .. . ) os estudos de caso desenvolvi
dos não contam com a participa
ção de todos os conselheiros" <

9>, 
há "dificuldade de articulação 
entre os próprios conselheiros ( .. . ) 
nas reuniões de colegiado [só 
foram tratados] ( ... ) assuntos 
internos ( ... ) há cerca de 3 
semanas não havia reunião do 
colegiado" <

10>. Embora se possa 
constatar que onde se conseguem 
fazer reuniões constantes, "rodos 
se sentem co-responsáveis pela 
medida protetiva aplicada por um 
deles", o que torna o fórum onde 
isto se dá, "um dos Conselhos 
mais atuantes" <

11 >. 
A situação de negligência 

para com as reuniões colegiadas 
dos CTs perdurou até o fim da 
primeira gestão, sempre sublinha
da pela Assessoria: "Os estudos de 
caso foram prejudicados pela não 
disponibilidade dos membros dos 
Conselhos" 02

> ou da avaliação da 
Assessoria no Encontro com os 
CTs em Janeiro de 1998, quando 
esta remarcou como um dos 
limites do trabalho a "não partici- · 
pação de todos os conselheiros no 
estudo de caso" <

13>. Essa situação 
colocou antagonismos dentro dos 
próprios CTs, onde alguns 
Conselheiros chegaram a reivindi-



car uma "intervenção ou audito
ria" em um CT pelo "Conselho 
não se reunir para deliberar 
absolutamente nada, a não ser a 
ata para o recebimento do jeton" 
(14) 

Os problemas apontados 
confirmam o quadro da situação 
dos CTs numa escala nacional , 
descrito na pesquisa da ANCED/ 
MNMMR: 

"Parece haver uma nítida 
contradição entre a natureza e as 
atividades básicas de um CT, 
inclusive detentor de um discurso 
doutrinal de preferência por 
decisões, ações e trabalhos em 
equipe e a sua prática concreta 
que é inspirada em um conjunto 
de valores ou em uma teoria de 
ação individualista" <15>. 

A2) O "jeitinho Brasileiro" 
nos CTs: Escala de "plan
tões", Acumulação de Fun
ções e Fiscalização do Minis
tério Público. 

Um agravante nessa situação 
foi a atitude dos CTs ao estipular 
um regime de funcionamento do 
trabalho em cima de uma escala 
de plantões. Com essa medida, os 
conselheiros trouxeram um 
expediente que consta da Lei 
Municipal2350 apenas num 
caráter de excepcionalidade, ou 
seja, fora do horário de expedien
te, "inclusive Sábado, Domingo e 
feriados", justamente no sentido 
de habilitar o CT a atender "a 
qualquer denúncia ou violação de 
direito ( ... ) independente de hora 
e local" <

16>. O que a Lei determina 
é que além do expediente diário, 
obrigação de todos os Conselhei
ros, se faça um esquema de 
plantão para deixar o CT funcio
nando nos fins de semana e 
feriados. 

Essa atitude dos Conselhei-

ros terminou por acarretar um 
prejuízo considerável aos Conse
lhos. A começar pelas assessorias 
que se ressentem da dificuldade de 
um tempo comum para o exame e 
análise conjunta dos estudos de 
caso <l7>. O Ministério Público, 
porém, foi mais longe na sua 
avaliação de que "os artigos oitavo 
e vigésimo primeiro da Lei 
Municipal estabelecem que as 
atividades dos CTs sãô diárias, 
cabendo a realização de regime de 
plantão apenas para o serviço fora 
do horário regular de atendimento 
" (IRJ. Portanto, o que foi p.roposto 

no Projeto de Regimento Interno 
pelos Conselheiros- que busca
vam legalizar sua prática cotidiana 
de escala de plantões- instituindo 
este rodízio dentro do horário 
regular de funcionamento dos 
CTs, foi considerado ilegal por 
essa instância do poder público. 
Dessa forma, passíveis, o Projeto 
de Regimento Interno de ser 
"declarado nulo ( ... ) impugnado" 
e os Conselheiros, "sujeitos a 
medidas judiciais que podem 
importar na suspensão do paga
mento dos jetons ( ... ) e perda do 
mandato de Conselheiro" <19> • 

Dentro de alguns CTs, 
constatamos também um reco
nhecimento do prejuízo para o 
funcionamento do organismo que 
a falta de um trabalho integral dos 
conselheiros acarreta. Todavia, 
justificam o rodízio eferuado, pela 
carência de infra-estrutura para 
comportar a presença produtiva 
de todos conselheiros, mais a 
equipe técnica na sede do CT: 
"como está no momento ficariam 
dando trombada uns nos outros 
sem conseguir avançar o trabalho" 
<
20>. Neste particular, parecem 
desconsiderar que "atividades 
diárias" não consistem apenas no 
atendimento na sede, mas em 
"fiscalizações ... participações em 
reuniões e eventos, visitas domici
liares, acompanhamento de casos, 
etc." <

21l . Esse modelo parece 
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espelhar um estilo burocrático de 
trabalho, onde o Conselho 
funciona como uma "repartição 
pública", em que a população 
cliente espera atendimento, que 
demora, tanto pela falta de 
pessoal, quanto pela falta de infra
estrutura básica para o atendimen
to (22l . 

A resultante dessa situação 
foi a iniciativa do Ministério 
Público em emitir um parecer 
argüindo a ilegalidade dos artigos 
do Projeto de Regimento Interno 
proposto pelos conselheiros, no 
que tange à escala de plantões, 
interpelando o CMDCA, órgão 
encarregado por lei de referendar 
o Regimento que "caso a presente 

minuta seja aprovada pelo 
CMDCA com a ilegalidade 
apontada, o Regimento Interno 
pode ser submetido à apreciação 
da Justiça para ser declarado nulo 
o dispositivo, ora impugnado" <

23l . 

Em seguida, o Ministério Público 
emitiu uma Recomendação à 
SMDS para que o órgão tomasse 
"as medidas cabíveis visando à 
garantia de pleno funcionamento 
diário dos CTs deste município" 
inclusive "caso necessário" com o 
corte no "pagamento dos jetons" 
respaldado "no disposto no artigo 
9 parágrafo 2 da lei 2350/95 ( ... ) 
caso persista o regime de plantões 
no horário regular de expediente" 
<
24 l . O desdobramento desta 
situação, no primeiro caso, foi que 
o CMDCA alterou o Regimento 
Interno, 'expurgando do texto os 
artigos referentes aos plantões
depois de intensas idas e vindas, 
em que os CTs não submetiam o 
Projeto de Regimento Interno 
alterado à aprovação com as 
alterações indicadas pelo Ministé
rio Público. 

O Projeto de Regimento 
entrou em pauta e foi aprovado na 
sua versão alterada <25l . No 
segundo caso, após um hiato de 
tempo, de não cumprimento da 
Recomendação, o Ministério 

Público, numa ação localizada aos 
CTs de Madureira, Santa Cruz e 
Bangu, levantou os conselheiros 
que possuíam emprego público e 
o acumulavam com o cargo de 
conselheiro - conciliando o 
horário de trabalho no CT com o 
plantão semanal-levando alguns 
a tirar licença do trabalho para 
poder cumprir a carga horária 
diária nos CTs, e outros a renun
ciar ao cargo de conselheiro <

26
). 

Embora se possa considerar esse 
expediente moralizador circunscri
to à região de intervenção de uma 
Promotora Pública <

27
) , entende

mos que outra medida de caráter 
geral foi tomada, buscando coibir 
a não regularidade da presença dos 
Conselheiros nos CTs por 

acumularem outras funções, 
que foi a exigência de, no termo 
de posse dos novos Conselheiros, 
figurar o compromisso de "não 
exercer outro cargo público" <

28l . 

Contudo, embora a cons
tância da presença dos Conselhei
ros no cotidiano dos CTs pareça 
ter aumentado, o esquema dos 
plantões não foi abolido comple
tamente, pois temos o registro do 
funcionamento dos CTs, onde a 
escala da presença de um conse
lheiro "é de três vezes por semana, 
sendo que um dia ele fica o dia 
inteiro e nos outros dois dias a 
metade do dia". Isto é uma 
realidade para os CTs de Santa 
Cruz, Bangu, Jacarepaguá, Méier. 
Em outros, como o de Vila Isabel, 
"a escala dos conselheiros é de seis 
horas diárias, alternadas na parte 
da manhã e da tarde" <

29
). 

A3) Conflitos Internos aos CTs; 
uma "Micro-Física do Poder" 

Outra questão que parece 
chamar atenção quanto ao 
funcionamento dos CTs diz 
respeito ao relacionamento entre 
seus componentes. Notamos 



registros de "falta de unidade 
interna", "conflitos internos" e 

• "disputa pela hegemonia" <30) • Há 
registros também de onde atuam 
conselheiros com uma tendência 
à centralização do poder também 
ocorrem conflitos que levam até à 
renúncia de outros membros <

31>, 
embora também tenhamos 
colhido registras que indicam 
"uma forte integração entre os 
conselheiros" <

32>. As tensões 
internas às vezes chegaram a um 
grau de exacerbação que uma 
entidade assessora, ao lidar com o 
fenômeno, categorizou-o no rol 
de "microfísica do poder": "não 
sendo adeptos da teoria de 
Foucault, gostaríamos de concor
dar com sua análise da 
microfísica do poder ( ... ) que o 
poder circula no corpo do 
homem (. .. ) provoca uma série de 
modificações que o tira do plano 
da humanidade e o coloca na 
direção da irracionalidade do 
poder absoluto" <33>. Nesta segun
da gestão dos CTs um novo 
problema vem se somar ao 
relacionamento entre os conse
lheiros, que é o da convivência 
entre os novos Conselheiros 
menos experientes e dos Conse
lheiros reeleitos com uma experi
ência de três anos de gestão <

34>. 
Nossa avaliação é de que 

quando se estabelece um grupo 
onde todos têm a mesma função e 
o mesmo poder, não estando 
especificado em nenhum lugar 
uma divisão de competências, 
uma hierarquia interna, uma 
especialização por função, isto 
gera um estímulo à desconfiança 
mútua, pois não há mecanismos 
avaliativos e instâncias de cobran
ça internas. Então, a situação 
pode redundar num pacto 
informal de acomodação, no qual 
ninguém cobra de ninguém para 
não ser cobrado, ou pela falta das 
normas, em que se acha que um 
está sempre em vantagem em 
relação ao outro. 

A4) Normas Reguladoras dos 
CTs: Regill)ento Interno, Co
missão de Etica, Corregedoria 
e Coordenação lnter-CTs 

Dessa forma, torna-se 
imperativo criar mecanismos de 
avaliação e controle internos e 
também externos da performance 
de cada conselheiro e do CT 
como um todo. 

É preciso criar instâncias de 
controle das ações dos conselhei
ros na sua prática diária e na 
relação com os demais órgãos da 
rede de garantia de direitos- e 
vice-versa - da atuação dos 
Conselheiros nos cursos de 
Formação e Capacitação, como 
também nos fóruns de discussão, 
onde eles têm a responsabilidade 
de comparecimento e participa
ção. Na prática, as exigências de 
controle externo estão frouxas, já 
que - talvez em nome da autono
mia ou do real excesso de trabalho 
cotidiano - as reuniões dos CTs 
com a Assessoria ou os encontros 
mensais com a SMDS estão 
esvaziados ou a cada reunião 
estabelecida os CTs enviam 
representantes diferentes e as 
informações não se cruzam. 
Segundo o representante da 
SMDS para a coordenação com os 
CTs, "é preciso criar algum 
mecanismo que institucionalize 
esta relação, para que ela se 
mantenha para além da vontade 
dos Conselheiros virem ou não as 
reuniões!" <35>. 

Figura no Regimento 
Interno a instância da Comissão de 

Ética que visaria a monitorar e a 
fiscalizar a ação dos Conselhos e 
Conselheiros a partir de iniciativa 
da própria categoria dos Conse
lheiros. Dois problemas se seguem 
a partir da instituição dessa 
Comissão; o primeiro é que sendo 
corporativa- composta majoritari
amente por Conselheiros- não se 
configura o necessário controle 
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externo e social da prática dos 
Conselheiros; e o segundo vai na 
direção contrária, pois na Comis
são se introduziu - pelo Regimen
to Interno - a presença de dois 
integrantes do CMDCA, 
descaracterizando a idéia de 
controle interno e autónomo por 
parte do agrupamento de suas 
próprias ações , tal como se dá nos 
Conselhos de categorias profissio
nais. Nesta configuração 
hibridizada, a Comissão tem tido 
pouca força para atuar, pois de um 
lado os Conselheiros se sentem 
pouco estimulados para 
autocontrolar-se devido à presença 
externa de dois membros do 
CMDCA e, de outro, esses 
membros não têm força política e 
numérica para exercer uma 
fiscalização externa <36l. 

Sugerimos, então, que se 
devesse dividir essas instâncias, 
criando um controle interno e 
autónomo dos próprios CTs de 
suas atividades aliado a outro 
externo por parte da sociedade civil 
e poderes públicos. 

O primeiro deveria seguir a 
seguinte sugestão do Juiz Siro 
Darlan: "que os CTs devem criar 
com a máxima urgência uma 
Corregedoria interna, sem 
interferência externa, sem que 
haja representante do Conselho de 
Direito, do Ministério Público 
( ... ) E que não haja 
corporanv1smo, que essa comissão 
de corregedores tenha autonomia 
de punir, 'aplicar sanções, para 

. . 
corng1r e onentar eventuais 
abusos~ A população necessita 
deste controle!". O segundo 
poderia se constituir em torno de 
iniciativas de controle social, tais 
como: Assembléias Comunitdrias 
por área onde os CTs atuam, 
como no caso do Recife, onde a 
Lei que regulamentou os CTs 
instituiu essa instância que 
permite que a comunidade que 
elegeu os conselheiros possa 
controlar suas ações e até propor 

sua destituição (37l .Outra instância 
de controle, criada em Porto 
Alegre pela Lei que regulamentou 
os CTs, foi a Corregedoria dos CTs, 
formada por "dois conselheiros 
tutelares, dois representantes do 
poder Legislativo, dois do poder 
executivo, um representante do 
CMDCA, do Fórum Municipal 
de Entidades, do Ministério 
Público" para acompanhar o 
mandato dos Conselheiros, 
verificando suas deficiências, o 
que também pode levar à destitui
ção do cargo <38). 

Para que avaliação e controle 
se dêem de forma satisfatória, faz
se mister realizar a articulação 
entre os CTs. Registramos tam
bém, casos de tensão entre CTs de 
diferentes áreas, quanto ao 
encaminhamento de casos de um 
CT para outro <39l. 

Para tanto, há no Regimento 
Interno a instância da Coordena
ção dos CTs, que entre outras 
atribuições deveria "decidir" sobre 
conflito de competências entre os 
CTs", se configurando numa 
tentativa de auto-regulamentação. 
Por outro lado, sabemos que tal 
estrutura connnuou apenas no 
papel, sem conseguir coordenar a 
relação entre os vários CTs <

40l. 
Dessa forma, é essencial 
implementar o funcionamento 
desta instância - Coordenação dos 
CTs - que visaria a "planejar suas 
atividade anuais, estabelecer sua 
previsão orçamentária e a negocia
ção com a Prefeitura e a Câmara 
dos Vereadores para a aprovação 
do plano de trabalho e o orçamen
to" (4 l l . 

NOTAS 

(1) ECA, Capítulo 1, artigo 131. 

(2) ECA, Ca pítulo 1, artigo 132 . 

(3) ECA, Ca pítulo 1, arti go 134. 



(4) Lei Municipal 8069 de 23/08/95, 

arti go oitavo. 

Sobre a remuneração dos Conselhei

ros indicada no ECA, diz o arti go nono da 

Lei Municipal que "a cada reunião a que 

comparecerem os Conselheiros Tutelares, 

receberão jeton de va lor equiva lente à data 

desta lei (R$ 180,00) reajustado com o ven

cimento dos servidores municipais". Fi ca n

do estipulado como número de reunião re

muneradas "no máximo de 4 por mês", no 

entanto "sem limite para reuniões não re

muneradas". 

(5) Para a elaboração do Regimento 

Interno que reza sobre os critéri os de funci

onamento dos CTs, foram convocados todos 

os conselheiros, com o suporte das entida

d es assesso ras, sob a coo rd enação do 

CMDCA, entidade a quem cabia, por lei, 

aprovar o Regimento. Em maio de 96 ocor

reu o primeiro Encontro para a discussão de 

um anteprojeto, ao qual compareceram 41 

conselheiros (faltando apenas um conselheiro 

do CT de Madureira e dois do Centro), nes

sa ocasião houve discussão em grupos. No 

dia 06 de maio foi apresentado, na Assem

bléia do CMDCA, o parecer das entidades 

assessoras acerca do anteprojeto de Regi

mento Interno proposto pelos conselheiros. 

(Relatório do MNMMR, maio de 1996). Mais 

dois Encontros foram realizados no Colégio 

Assunção, nos dias 12 e 25 de junho de 96, 

para o exame do parecer das entidades as

sessoras pelos conselheiros. Está registrada "a 

omissão do CMDCA na condução mais 

criteriosa e o rd enada dos 

trabalhos"(Relatório do MNMMR, junho de 

1996). Em agosto é elaborado um segundo 

parecer, sobre a versão de Regimento Inter

no resultante das discussões dos encontros 

anteriores. Em 19 de agosto este parecer é 

entregue na sessão plenária do CM DCA, jun

to com a versão final do Regimento. Nesta 

reunião, "o CMDCA também apresentou 

destaques em alguns dispositivos da versão 

final do Regimento Interno dos CTs antes de 

seu encaminhamento para a apreciação fi 

nal do Ministéri o Público"( Relatóri o do 

MNMMR, agosto de 1996). Segundo as en

tidades assessoras, se "a primeira versão apre

sentou urna série de distorções que contra

riavam alguns dispositivos fundamentais do 

ECA (. .. )a versão final do Regimento Interno 

( .. . )apresenta ainda algumas impropriedades 

(que são apontadas no segundo parecer) que 

foram mantidas pelos conselheiros no texto 

regimenta l por conta do poder de voto e livre 

arbítrio dos conselheiros tutelares"(Relatório 

do M NMMR, agosto, 1996). Com esta afir

mativa, a entidade assessora esclarece que os 

Conselheiros mantiveram algumas cláusulas 

no Regimento, mesmo contra a opinião dos 

assessores em parecer. Todas as restrições ao 

Regimento que farão o Ministério Público e o 

CM DCA, expostas a seguir, estarão em torno 

destas clá usulas, que os Conselheiros Tutela

res resolveram manter no seu Projeto de Re

gimento Interno, mesmo contra a o~i entação 

das assessorias. 

(6) Regimento Interno, Ca pítulo V -

O CT alu ará necessa riamente de form a 

colegiada para referenciar medidas aplica

das às crianças e adolescentes, pais, provi

denciados pelo Conselheiro enca rregado, 

votando as medidas propostas pelo relator. 

(7) Regimento Interno, artigo 26 - "O 

CT manterá pelo menos 1 conselheiro de 

plantão 24h, todos os dias da semana ( .. . ) 

horário comercial dos dias úteis na sede do 

órgão". 

"Do Conselheiro, artigo 17 li - Parti 

cipar da escala de plantões". 

Artigo 3, parágrafo 2 - De Segunda a 

Sexta escala de 12 a 36 h com mínimo de 2 

conselheiros por turno" . 

"Artigo 9, parágrafo 4 - Nas sessões 

serão elaboradas e aprovadas as escalas men

sa is de plantões" . 

"Artigo 31, parágrafo VI - (. .. ) deixar 

de comparecer ao horário de plantão". 

(8) "Estabeleceu-se que nestas reu

niões .... se fariam estudos de caso em anda

mento e recém-chegados(. .. ) e os conselhei

ros tirariam coleti vamente as propostas de 

ações para a semana seguinte ( ... )" (Relató

rio do MNMMR, 10/1996, CT Vila Isabel). 

(9) Relatório FCDDH Bento Rubião, 

1/10-20/11 , 1996 CT Centro. 

(10) Relatório FCDDH Bento Rubião, 

14/05-20/06, 1996, CT Centro. 
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(11) Relatório FCDDH Bento Ru bião, 

1/10-10/11 , 1996, CT Zona Sul. 

"Notamos fo rte integração entre os 

conselheiros ( ... ) " (Relatório FCDDH Bento 

Rubião, 15/05-20/06, 1996, CT Zona Sul). 

"Os conselheiros não trabalham em 

forma de plantão ( ... ) freqüência bastante 

grande" (Relatório FCDDH Bento Ru bião, 

janeiro, 1997, CT Zona Sul). 

(12) FCDDH Bento Rubião. Relató

rio de Capacitação e Assessoria aos CTs, 

Dezembro 1997. 

(13) En co ntro da Assesso ri a do 

FCDDH Bento Rubião com os CTs. janei

ro, 1998 . 

(14) Ca rta do Conselheiro Flávio 

Lopes Torres do CT do Méier ao Ministério 

Público, 03/10/97. 

(15) "Registra-se um baixo planeja

mento, ass im co mo ações centradas em 

questões pontuais ou emergentes ( ... ) As 

decisões co leti vas podem revelar uma práti 

ca (. .. ) de legitimação de ações individualis

tas" Conselhos Tutelares no Brasil . Perfil dos 

Conselheiros e Atuação no Sistema de garan

tia de Direitos. ANCED-M NMMR, Recife, 

1997. 

(16) Lei Municipal 2350 de 23/08/ 

95 - Artigo 21: Os CTs funcionarão em regi

me de plantão, fora do horário regular, in

clusive Sábado, Domingo e feriados. 

Art. 12: O CT atenderá a qualquer 

denúncia de violação de direitos ( ... ) inde

pendente "de hora e local. 

(17) "Os plantões bissemanais I da 

assessoria no CT I atingiram apenas dois con

se lheiros que freqüentemente encontravam

se no espaço realiza ndo atendimentos ( .. . ) 

apontada ausência de alguns conselheiros" ( 

Relatório do IBISS, 18/02-30/04, 1996, CT 

Méier). 

"Conselheiros trabalhando em regime 

de plantões semanais ... difícil participação de 

todos nos encontros de capacitação" (Relató

rio FCDDH Bento Rubião, 23/02-15/03, 1996). 

"As reuniões para estudo de caso por 

vezes são transformadas em assessorias pon

tu ais, o qu e enfraquece a proposta 

iniciai"(Relatóri o FCDDH Bento Rubião, 

março, 1997). 

(18) "Os artigos 8 e 21 da Lei Muni

cipal 2350/95 estabelece que as ati vidades 

dos Conselheiros Tutelares são diárias, caben

do a realização de regime de plantão ape

nas para o serviço fora do horário regular de 

atendimento". (Ofício conjunto 02/97 da 1 

e 3 Promotoria de justi ça Regional da Infân

cia e Adolescência para a SMDS, assinam as 

promotoras : Ida Aled, Mari sa Paiva, Kátia 

Maciel, janaína Correa e Rosa Ca rneiro. 27/ 

02/97) . 

(19) "O Regime de plantões fora do 

horário regular afronta o artigo 8º, parágrafo 

único e o artigo 21 da Lei 2350/95, deven

do os referidos parágrafos I do Projeto de 

Regimento Interno[ serem modificados para 

constar a regulamentação do horário de tra

balho diário dos Conselheiros, bem como o 

regime de plantão, fora do horário regular, 

modificando-se também os artigos sobre a 

matéria (a rt. 9, & 4, 17 & 2, 26, 31 & 6) . 

Ressalte-se que as atividades diárias podem 

consistir em atendimentos na sede, fi sca liza

ções em entidades e outros locais onde se 

encontrem crianças e adolescentes, parti ci

pações em reuniões e eventos, visitas domi

ciliares, acompanhamentos de casos, etc. A 

interpretação sistemática da lei demonstra 

que os Conselhos funcionarão em regime de 

plantão apenas fora do horário regular, in

cl usive nos finais de semana e feriados, sen

do as ati vidades dos Conselhos Tutelares di

árias (art.8 e art. 21 da Lei 2350/95)* .. .. prá

ti ca que vem sendo adotada pelos conselhei

ros de trabalhar em regime de plantão, con

duta que deve ser urgentemente alterada 

para atender aos princípios lega is invocados 

e aos interesses da comunidade. Cumpre

nos ressaltar que a manutenção de tal práti 

ca pode ensejar medidas judiciais que po

dem importar na suspensão do pagamento 

de jetons (art. 9 & 2 da Lei 2350/95), perda 

de mandato do Conselheiro e, caso a pre

sente minuta seja aprovada pelo CMDCA 

com a ilegalidade apontada, o Regimento 

Interno pode ser submetido á apreciação da 

justiça para ser declarado nulo o dispositivo 

ou impugnado" . 



(Ofício conjunto 01 /97 da Primeira e 

Terce ira Promotoria de justiça Regional da 

In fância e juventude, assinam as promoto

ras: Ida Aled, Kátia Maciel, janaína Correa, 

Mari sa Paiva e Rosa Ca rneiro, 18/02/97) . 

(20) "Embora admitam a necessida

de de tempo integral para a efetivação de 

um bom trabalho, ponderam o quanto é 

desgastante emocionalmente atender a ca r

ga horária, além de não se ter infra-estrutura 

para isso; como está no momento, fi ca riam 

dando trombada uns nos outros sem conse

guir avançar no trabalho" (Relatório FCDDH 

Bento Rubião, março, 1997, CT Bangu). 

(21) Parecer do Ministério Público 

O fício conjunto das 1 e 3 Promotorias de 

justi ça Regional da Infância e juventude, 18/ 

02/97. 

(22) " burocratização do trabalho do 

CT. Conselheiros procurando cumprir plan

tões remarcam atendimentos espaçados ( de 

acordo com seus plantões); a equipe de 

apoio em alguns momentos deixa a popula

ção esperando o tempo em que estão en

volvidos em outros atendimentos, o que acar

reta demora." (Relatório MNMMR, maio 

1996, CT Vila Isabel). 

(23) Parecer do Ministério Público 

Ofício Conjunto das 1 e 3 Promotoria de 

justi ça Regional da Infância e juventude, 18/ 

02/97. 

(24) Recomendação do Ministério 

Público a SMDS, Ofício conjunto das 1 e 3 

Promotori as de justiça da Infância e juven

tude, 27/02/97 . 

(25) Na avaliação da Coordenadora 

das Assessori as aos CTs, Andrea Diniz, o 

CM DCA não teria poder para alterar o Regi

mento Interno dos CTs, apenas os Conselhei

ros Tutelares teriam esta atribuição, pois o 

Regimento dizia respeito à vida interna dos 

CTs, um poder autónomo, que deveria defi

nir autonomamente sua dinâmica de funci

onamento, desde que não ferisse outros dis

positivos lega is. Cabia ao CMDCA apenas 

referendar ou rejeitar o projeto encaminha

do pelos conselheiros tutelares, de acordo 

com a legislação vigente. 

(26) Alguns relatórios indica m que 

os indivíduos eleitos para os CTs não se li

cenciaram dos seus empregos para traba

lhar horário integral nos CTs, porque pelo 

Decreto 14550 do Prefeito, que instituiu o 

pagamento progress ivo dos jetons, nos pri 

meiros meses, não se ganharia o sa lári o in

tegral : 

"O não pagamento dos jetons fez 

com que os Conselheiros permanecessem 

nos seus empregos" (Relatório do MNMMR, 

abril , 1996, CT Méier) "pelo não pagamen

to dos jetons .... muitos não se desliga ram 

de outras ati vidades laborati vas" (Relatório 

do MNMMR, abril , 1996, CT )acqrepaguá) . 

Dos Conselheiros que renunciaram 

ao mandato temos o registro das exonera

ções ele: Flávio Lopes Torres do CT elo Méier, 

Paulo Roberto M il lheiros, Shirley M ena 

Barreto Cruz, Locatelli de Barros do CT de 

Madureira, Ca rl os Augusto Olive ira, Cláu

dio Ca rva lho Borges, Claúdia Regina Fon

seca, Maria Luiza dos Sa ntos elo CT de Sa n

ta Cruz, lvedna Pontes do CT de Bangu. 

(27) Afirmou-nos um conselheiro elo 

CT ele Bangu, que "alguns Conselheiros que 

se licenciaram por três meses, para fugir à 

situação de acúmulo de funções; depois que 

a vigilância do Ministério Público abrandou, 

retornaram ao ca rgo de conselheiro, vo ltan

do a acumular! ". 

(28) Declaração anexa ao Termo ele 

Posse dos Conselheiros Tutelares a partir ele 

março de 1998 . 

(29) In formação colhida pela obser

vação participante da pesquisadora Karina 

Navarro nos referidos CTs. 

(30) " falta de unidade interna ... dis

puta pela hegemonia dentro do CT leva a 

conflito interno entre 2 conselheiros" (Re

latório FCDDH Bento Rubião, 15/05-1 5/09, 

1996, CT Centro). O paroxismo desta situ

ação foi apontado pelo conselheiro Flávio 

Torres em carta ao Ministério Público, onde 

dizia "por cobrar responsa bi lidade ele to

dos e zelo profi ss ional tenho sofrido agres

sões, ameaças ele morte e humilhações 

dentro do próprio conselho" (Ca rta ao MP, 

03/1 0/97) . 
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"Também é necessá rio estar atento 

à interface, porque vários CTs estão rachan

do pela questão de ética profi ss ional e de 

embate de poder", in Infância Adolescên

cia e Políticas Públicas: Discutindo Conse

lhos, Fundos e Abrigos. Antônio Ca rl os Oli

ve ira (org.) NOVA Pesquisa Assessoria em 

Educação, RJ , 1997, p.4 3). 

"Foram abordadas as dificuldades in

ternas por que vem passando o Conselho, 

relacionamento entre conselheiros" (Rela

tório de Assessoria aos CTs do RJ, FCDDH 

Bento Rubião, Dezembro 1997). 

O Encontro da Assessoria com os CTs, 

em janeiro de 1998, apontou como limite 

para o trabalho dos Conselhos dificuldades 

de "parceria interna" e como sugestão "tra

balhar o espírito de grupo dos conselheiros 

tutelares". As Oficinas organizadas para o ano 

de 99 apontaram para esta limitação : "Con

selho de Madurei ra apontou divergências 

entre os conselheiros na escolha das medi

das" (l i Oficina dos Conselhos Tutelares do 

RJ - Interfaces do CT. 08/04/99). 

(31) "Há fortes indícios de que a re

núncia de dois conselheiros e 4 suplentes 

está ligada ( ... ) ao tipo de dinâmica e atua

ção adotadas por aquele Conselho, especi

almente por seu núcleo hegemônico" (Re

latór io do MNMMR, maio 199 6, CT 

M adureira). 

"Também constatamos uma estru tu

ra fortemente verti ca l, onde o poder de de

cisão estava muito centralizado na figura do 

pres idente do CT" (In fância Adolescência e 

Políticas Públicas: Discutindo Conselhos, 

Fundos e Abrigos, op.cit. p.24). 

(32) "Notamos forte integração en

tre os Conselheiros " (Relatóri o FCDD H 

Bento Rubião, 15/05-20/06, CT Zona Su l). 

(33) Relatório S. Martinho, CD DCA, 

outubro-novembro, 1996. 

(34) "Eu não sei o que está aconte

cendo com esses conselheiros novos que es

tão "andando tudo de sa lto alto" (Depoi

mento do conselheiro Eduardo Pires Lages 

do CT do Méier). 

A conselheira Mariângela (. .. ) segun

do ela, os novos conselheiros não seguem 

suas recomendaçôes e estão fazendo muitas 

bobagens. E disse também que uma das 

conselheiras novas só quer atender casos da 

classe média, alegando que foi eleita por esta 

classe, portanto só trabalha para eles. (Rela

tório de Observação Participante da pesqui

sadora Karina Navarro no CT Zona Sul.) 

(35) D epoim ento de Amarildo 

Ba ltazar Gomes. 

(36) Esta mesma situação de perda 

de autonomia interna na fi sca lização de sua 

própria conduta, se configurou em Porto Ale

gre, quando os conselheiros tutelares "ques

tionava m o fato de [ ... [ estarem representa

dos em minoria na composição [d a 

co rrege do ri a[ ao contrári o de outras 

corregedori as, tais como a dos policiais, dos 

vereadores, dos juizes, composta apenas por 

pares." (RIBEIRO,F.B. op.cit.p.67). 

(37) Informação tirada do depoimen

to de José Ricardo Cunha. 

(38) Corregedoria dos CTs do muni

cípio de Porto Alegre: " Lei 7.394/93 cria 

órgão encarregado de controlar o funciona

mento dos CTs ( .. . ) Corregedoria - Art.1 O -

encarregado de fisca lizar o funcionamento 

dos CTs e insta lar sindicâ ncias para apura

ção de faltas graves cometidas por Conse

lhei ros Tutelares ( ... ) Art.12 - Compete à 

Corregedoria: fisca lizar o cumprimento do 

horário dos Conselheiros Tutelares, o regi

me de trabalho, a forma de plantão, de modo 

que compatibilize o atendimento a popula

ção 24 hs por dia com as disposiçôes da lei 

complementar n.2 133/85; 11 - Fiscalizar o 

regime de trabalho e a efetividade dos Con

se lheiros Tutelares; III - Insta urar e proceder 

sindicância para apurar eventual falta grave 

cometida por Conselheiro Tutelar no desem

penho de suas funçôes; IV- Emitir parecer 

conclusivo nas sindicâ ncias instauradas e 

notificar o Conselheiro Tutelar indiciado de 

sua decisão; V- Remeter ao Prefeito Munici

pal, em reexame necessário, a sua decisão 

fundamentada( ... ) Art.16- Constitui falta gra

ve: V- aplicar med ida de proteção sem a de

cisão do Conselho Tutelar do qual faz parte; 

VIl - deixar de comparecer ao horário de tra-
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balho estabelecido; VIII - Exercer outra ativi

dade incompatível com a dedicação exclu 

siva prevista na Lei n.2 6787/91; Art.1 7. 

Constatada falta grave a Corregedoria pode

rá aplica r as seguintes penalidades: 1- Adver

tência, 11 - Suspensão, III - Suspensão não Re

munerada, IV- Perda de Função. Até Feve

reiro de 1995 a Corregedoria havia recebi 

do 1 O denúncias contra Conselheiros Tute

lares." (RIBEIRO,F.B. op.cit. p.66) 

(39) O Conselheiro Eduardo Pires 

Lages, do CT do Méier, se referiu ao fa to de 

ter sido chamado a outro CT da cidade para 

onde tinha enca minhado uma criança para 

abrigo em caráter emergencial, e onde por 

questões formais- local de res idência- esse 

CT queria "devolver" a criança . Ou, ao con

trário, quando foi chamado ao CT de Cam

po Grande, onde todos conselheiros eram 

evangélicos,( ele foi admoestado porque es

tava fumando) e queriam "devolver" o me

nino, pois este era da área do Méier, em

bora o menino esti vesse ambientado já no 

abrigo (e o pai morasse na área) . 

(40) "Coordenação dos Conselhos 

Tutelares (1 membro por Conselho) - Atri 

buições: 1) uniformizar forma de prestar o 

trabalho - ordenar forma de distribuição dos 

casos a serem avaliados - decisão coletiva 

dos casos. 2) decidir sobre conflito de com

petência entre os CTs. 3) Prestar contas se

mestralmente dos traba lhos realizados em 

relatóri o para o Executi vo, Legislati vo e 

CMDCA. " (Regimento Interno dos CTs). 

A INFRAESTRUTURA DOS 
CONSELHOS TUTELARES 

81- Precariedade das Condi
ções Materiais e do Espaço 
Físico dos CTs 

A questão do espaço físico 
destinado aos Conselhos Tutelares 
se constituiu em um obstáculo 
sério para seu funcionamento. 
Instalados no seu início em locais 

Na Pesquisa Nacional rea lizada pelo 

IBAM, sobre Conselhos, há o registro de que 

as arti culações privilegiadas dos CTs são com 

o Ministéri o Públi co (3 0.4 2%) o juizado 

(24,29%) e a Polícia Militar (2 0, 1 0%) e as 

articulações entre os própri os CTs vinham 

atrás, com 19,69%.(Diagnóstico Nacional: 

A Situação de Implantação e Grau de 

Institucionalização dos CM OCAs, CTs e FI As 

no Brasil. RJ, IBEM, Ministério da justiça, 

Secretari a Nacional de Direitos Humanos 

& UNESCO, 1998,p.2 16). 

(41) " Rio terá novos Conselheiros Tu

telares" ln Childhope Brasil - Informativo, 

Ano IV, n.2 5, janeiro, 1999, p.4. 

No mesmo espírito da articulação 

entre os CTs, diz o juiz Siro Darlan "que os 

CTs têm que organiza r um grande fórum 

permanente, uma vez por mês, pelo menos, 

que não haja interferência externa, quando 

eles convidarão quem eles quiserem para 

discutir assuntos pendentes dos seus enca

minhamentos e de sua rea lidade". 

precários que não ofereciam as 
mínimas condições de trabalho, 
sujeitos ao descaso e à insensibili
dade dos Administradores Regio
nais (RAs) e as dificuldades 
intransponíveis da burocracia 
estatal (l l , os CTs vivenciaram na 
sua abertura uma situação que 
demonstra a formalidade com que 
o poder público ainda encara as 
inovações democráticas e 
descentralizadoras no âmbito das 
políticas públicas. Fazendo uma 
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análise do Orçamento Municipal 
das últimas duas gestões da 
Prefeitura do RJ, verifica-se que o 
quantitativo de recursos destinados 
à área social ainda é muito reduzi
do, e seu maior montante é 
canalizado para a Previdência. 

A estrutura comprometida 
posta à disposição dos nascentes 
CTs obstaculizou, ameaçando 
inviabilizar suas atividades 
precípuas. De um lado, a precarie
dade de espaço físico não garantia a 
privacidade necessária para os 
atendimentos, entrevistas e 
audiências com que pais, parentes e 
crianças envolvidos nas questões 
que o Conselho têm que deliberar 
<2>; e do outro, a falta de viatura 

para as visitas domiciliares, averi
guações dos caos "in loco" e 
inspeções e fiscalizações as entida
des de abrigo <3l impediu que este 
trabalho fosse feiro com a agilidade 
e presteza que o fluxo de demanda 
dos casos que chegam aos Conse
lhos exige. 

Essa situação seguiu ao longo 
dos três anos de gestão dos CTs, 
uma dinâmica tensionada; de um 
lado, os reclamos dos Conselheiros 
- aliado a iniciativas do Ministério 
Público e do Juizado que discutire
mos adiante - e do outro, esforços e 
iniciativas da SMDS no sentido de 
minorar a questão face aos graves 
entraves da burocracia pública. 

Em 1996, encontramos 
reclamos de condições precárias de 
funcionamento dos CTs, em 
relatórios, avaliações e ofícios dos 
CTs à SMDS <4l. Em 1997, esses 
apelos continuam recorrentes em 
ofícios à SMDS, como estes do CT 
de Jacarepaguá: "dentro da absolu
ta falta de infra-estrutura que tem 
caracterizado nosso trabalho ( ... ) 
não existe verba para a compra de 
pilha para o mobi, não dispomos 
de fax ( ... )não temos água para 
beber, pois a água é contaminada" 
ou deste do CT da Zona Sul: "é do 
conhecimento público a precarie
dade com a qual estamos traba-

lhando. A sala em que funciona

mos só comporta 6 cadeiras e 3 
carteiras, onde é realizado todo 
atendimento e onde trabalham 1 O 
pessoas" <5>. No ano de 1998, 
prosseguem as queixas quanto a 
precariedade do espaço que não 
garante a privacidade dos atendi
mentos, e à instalação dos CTs em 
lugar de difícil acesso; falta de 

refrigeração, que compromete a 
manutenção dos computadores 
recém-adquiridos, assim como 
escassez de material de consumo e 
falta de subsídio para alimentação 
das .pessoas que permanecem horas 
no CT, em processo de atendimen
to <Gl . Esta situação local acompa

nha uma tendência nacional, 
segundo pudemos constatar através 
de consulta à Pesquisa da 
ANCED/MNMMR com relação à 
situação dos Conselhos no país: 
''As dificuldades mais freqüentes do 
CT enfatizam a falta de condições 
infra-estruturais ( ... ). Em sua 
grande maioria os CTs não têm 
sede própria (51,1 o/o), nem 
telefone (55%), nem veículo 
(65,3%), nem computador (96%), 
nem fax (95,2%)" <7l . 

Quanto à questão de falta de 
viaturas, essencial para o trabalho 
dos CTs, a tensão percorre um 
histórico com um desfecho 
favorável. Ao longo do anos de 
1996, 1997 e 1998, os ofícios e 
avaliações registram a falta de 
viaturas, ou a limitação da partilha 
de viatura com as CRs com 
horários determinados de disponi
bilidade aos CTs; ou ainda a cessão 
de veículos por outras instituições 
como Guarda Municipal, Juizado 
da Infância e Juventude, Policia 
Civil, DPCA para atender a casos 
específicos ligados a elas (Bl . Além 

disso, há uma indicação de que 
houve acesso a veículos no final de 
1997 ao início de 1998, mas que 
esses veículos foram retirados <9l. O 

processo para a aquisição de 
viaturas se desenrolou da seguinte 
forma: A iniciativa para deslanchar 
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o processo saiu do CMDCA na 
gestão do Presidente Edvaldo 
Roberto de Oliveira (Não-governa
mental 1994-1996) que decidiu 
aproveitar a dotação orçamentária 
do Fundo Municipal da Infância 
para desafogar a situação 
emergencial dos CTs, alugando 
viaturas para seu trabalho. Depois 
dessa articulação realizada, a 
SMDS assumiu o encargo com sua 
dotação orçamentária. Em seguida, 
houve a suspensão dos aluguéis 
mencionada acima, por problemas 
de orçamento da Prefeitura. No 
ano de 1998, o Governo do Estado 
recebeu recursos do FIA via 
Ministério da Justiça, com vistas a 
repassar aos Municípios verba para 
compra de carros para os CTs. 
Todavia, o único município não 
contemplado foi o RJ. O empeci
lho foi uma ação civil pública 
acatada pelo Juiz da Infância e 
Juventude Siro Darlan contra a 
Prefeitura, para fazê-la arcar com a 
manutenção dos CTs (que discuti
remos abaixo). Enquanto a ação 
estivesse em trâmite, havia impedi
mento para receber os recursos. 
Contudo, estabeleceram-se 
negociações com o Ministério de 
Justiça, para se firmar um convênio 
direto com a Prefeitura, que 
repassou os mesmos recursos para 
compra de oito viaturas, ficando as 
duas restantes por conta da SMDS, 
a qual contratou também os dez 
motoristas. Atualmente, os CTs 
contam com viaturas para visitas 
domiciliares, inspeções e fiscaliza
ções. 

82 - Tensão e Desgaste da 
Relação do Conselheiro Tu
telar na interação com a Má
quina da Burocracia Pública. 

Para reverter a situação 
negativa dos CTs, pouco valeu o 
status do conselheiro tutelar como 
agente público, representante da 

comunidade, com seu poder 
autônomo, face à inércia da 
máquina burocrática municipal. 
Isto tem acarretado um desgaste e 
uma tensão constaj1te dos conse
lheiros frente à SMDS, o órgão 
municipal provedor, que lhes tem 
absorvido consideráveis quantida
des de tempo e energia <10l . Esta 
tensão tem se canalizado para as 
Coordenadorias Regionais 
(doravante CRs), que são o braço 
descentralizado da Secretaria nas 
áreas do município corresponden
tes às dos CTs. Como estã.o em 
contato direto com os CTs, 
terminam por agenciar, em nome 
da SMDS, todas as questões com 
respeito à infra-estrutura e à 
manutenção material dos Conse
lhos. Os registras apontam que 
estas questões são encaminhadas 
ou não, na razão direta do 
relacionamento estabelecido entre 
CTs e CRs: " a difícil relação com 
a CR tem levado a um total 
desatendimento de suas necessida
des ... de espaço físico e disponibi
lidade de veículo"; "a boa relação 
com a CR faz com que esta 
disponibilize sua estrutura para 
atender as necessidades do 
Conselho" <11 l . 

A proeminência das CRs, 
contudo, não se expressa na sua 
capacidade ou incapacidade, 
atenção ou negligência, mas pela 
centralização exercida por essa 
instância na atuação prática dos 
conselhos. Um dos registras clama 
pela intervenção da SMDS face ao 
"excessivo atrelamento da estrutu
ra para o funcionamento dos CTs 
às CRs" e da "estrutura adminis
trada com base na conveniência 
das CRs" <12l . 

Uma opinião da mesma 
Assessoria acha que a SMDS, ao 
incumbir as CRs da tarefa de 
provimento dos CTs, que é 
centralmente sua, as expõe a uma 
tensão desnecessária, comprome
tendo uma interlocução impor
tante das duas instâncias para os 
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encaminhamentos das demandas e 
dos casos concretos de violação de 
direitos, razão principal desta 
interface. 

'a competência na providên
cia da estrutura é da SMDS (citada 
em vários CTs como se fosse das 
CRs). .. CRs postas como 
interlocutoras ... quando se deve 
reservar a estas o exercício de 
importante papel de contribuição, 
mas não de administração de 
recursos ... com essa distorção de sua 
função, dissolve-se todo esforço 
desenvolvido pelas CRs" (I J) . 

A situação crônica de falta 
de estrutura tem paralisado as 
atividades dos Conselhos, influen
ciando o estado de espírito dos 
conselheiros, tomando o tempo e 
desviando assim a finalidade de 
outras atividades agendadas 04l, 

assim como fazendo com que 
muitas vezes os conselheiros 
disponibilizem recursos internos 
para fazer jus a sua rotina de 
trabalho: "membros do Conselho 
dispuseram de recursos próprios -
carro, dinheiro/táxi, compra de 
material, chaves, ventiladores, 
etc." (Relatório IBIIS, janeiro/ 
fevereiro, 1996). 

83- A Avaliação da SMDS da 
situação da precariedade 
das condições materiais 
para o· trabalho dos CTs e a 
tensão advinda da relação 
dos CTs com a Burocracia do 
Município. 

Na avaliação da SMDS, 
tanto existem CTs mais bem 
instalados, em locais próprios, 
quanto outros acomodados 
precariamente em prédios públi
cos, porém todos se encontram 
com condições mínimas de 
funcionamento. Segundo esta 
avaliação, a Secretaria tem enviado 

esforços no sentido de suprir as 
necessidades básicas para o 
trabalho dos Conselhos, 
municiando-os de um teletrim, 
telefone e carro em condomínio 
com as CRs. Quanto às dificulda
des existentes, estas são as mesmas 
que a Secretaria encontra para 
prover seus próprios núcleos, e são 
atribuídas a inércia da máquina 
burocrática estatal que emperra as 
iniciativas descentralizadoras ( IS) . 

Essa posição da SMDS 
encontrou respaldo no executivo 
municipal que através da Procura
doria Geral do Município, em 
parecer, entendeu, ao contrário do 
Ministério Público, que a "a 
Administração Central vem 
tomando todas as providências 
necessárias e possíveis para dotar 
os CTs de uma estrutura básica, e 
que por isso, esses órgãos já estão 
em pleno funcionamento, motivo 
porque uma situação de infra
estrutura "idealizada" pelo 
Ministério Público ( ... ) e pelos 
próprios conselheiros, não poderia 
submeter diretamente o governo 
municipal" 06l. 

Ao fim da primeira gestão 
dos CTs, a posição da direção da 
SMDS, "é de que os CTs estão 
mais bem equipados e aparelhados 
do que quando começaram" ( I ?) . 

Embora o espaço físico em alguns 
CTs como Zona Sul e Centro 
ainda continue precário, outros 
como Santa Cruz, Campo 
Grande, para ela, se encontram 
bem instalados. Para a segunda 
gestão dos CTs, a Secretaria 
conseguiu alguns imóveis vindos 
do Banco do Brasil, nos quais 
pretende instalar alguns CTs 
atualmente mal alojados, mas 
como as decisões na direção da 
SMDS são descentralizadas e têm 
que passar pelo aprove das CRs, é 
necessário um processo de 
persuasão de toda a estrutura da 
Secretaria, da qual os CTs devem 
participar. No entender da direção 
da SMDS, a estrutura dos CTs 



vem melhorando, mas está ainda 
distante do ideal, pois esbarra em 
limites de orçamento e de correla
ção de forças políticas da SMDS 
com o resto do serviço público 
municipal (I BJ . 

Por outro lado, segundo o 
vice-presidente não-governamen
tal do CMDCA, a despeito dos 
esforços da direção da SMDS -
entendida como sua Secretária 
Municipal e sua equipe técnica
para o Executivo Municipal faltou 
"vontade política" em promover a 
incorporação de instrumentos de 
democracia direta como os CTs, 
em sua estrutura. Os CTs nunca 
foram prioridade da Prefeitura 
como um todo. As mudanças de 
sede ocorridas se deram pela 
situação caótica e emergencial em 
que alguns CTs se encontravam, 
mas a estrutura oferecida para seu 
funcionamento se encontra ainda 
muito insuficiente. Ao cabo da 
primeira gestão dos CTs, avalia 
que houve um avanço em relação 
à situação inicial, contudo "não 
significativo para se dizer que se 
está caminhando para uma 
perspectiva de adequação da infra
estrutura" ( l 9l . 

84 - Duas Vias para a Ade
quação de uma lnfra Estru
tura para os CTs: judicial e 
Negociação. 

Na questão da demanda por 
infra-estrutura nos Conselhos, 
parece haver duas vias de encami
nhar o processo junto às instâncias 
provedoras; uma primeira, a via 
do diálogo e da negociação 
política frente ao executivo 
municipal, que pode ser exercida 
pelos CTs, pelo CMDCA ou pelo 
Fórum das ONGs de defesa da 
criança e adolescente. Mas 
também a via coercitiva, judicial 
pode ser tentada, quando a 
primeira se mostra obstaculizada. 

O primeiro caminho, vem 
sendo lembrado pela direção da 
SMDS - que diz reconhecer a 
legitimidade da pressão político
jurídica exercida sobre ela pelos 
CTs, Ministério Público e juizado 
da infância e juventude no sentido 
de equipar os CTs- mas que acha 
que os CTs deviam ajudá-la, 
SMDS, no seu esforço a conven
cer o resto da Prefeitura a agilizar 
o processo de provimento dos 
CTs. Diz existir uma real resistên
cia do corpo funcional, da . 
burocracia em atender as deman
das dos CTs: "Do subprefeito, do 
administrador regional, ao simples 
funcionário que se recusa tirar 
uma xerox para o CT, todos tem 
que ser persuadidos. Este relacio
namento de persuasão está sendo 
feito pela SMDS, pois os CTs só 
buscam o enfrentamento para a 
resolução de seus problemas, e aí 
só aumentam a rejeição" (20l . 

O segundo caminho foi 
utilizado pelos Conselheiros 
Tutelares que representaram o 
Ministério Público, e este entrou 
com uma ação civil pública contra 
a Prefeitura, "obrigando a Admi
nistração a dotar e equipar os 
Conselhos de locais especiais para 
funcionamento , infra-estrutura 
administrativa (aparelhos telefôni
cos, fax, etc.)" (21l . Como conseqü
ência, " a liminar foi concedida 
pelo juízo de 1° grau", ou seja, o 
Juizado de Infância e Juventude, 
através do Juiz Siro Darlan, acatou 
a medida. Porém, a Prefeitura, 
através de sua Procuradoria 
recorreu da decisão em primeira 
instância a um Tribunal Regional 
que irá se pronunciar sobre a 
manutenção ou não da sentença 
do Juiz da Infância e Juventude. 
Contudo, com o "agravo de 
instrumento" interposto pela 
Prefeitura, esta ganhou tempo 
antes de ser constrangida judicial
mente para o cumprimento "à 
letra da lei" do provimento 
integral aos CTs. Segundo a 
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avaliação da SMDS - embora 
reconhecendo a legitimidade da 
pressão - a ação civil pública 96/ 1 I 
01360-5 não foi a determinante 
nos avanços das iniciativas dela 
própria quanto ao provimento da 
infra estrutura dos CTs: 

''É fato que a ação na justiça 

ajuda a fazer a discussão do que 

obriga a Prefeitura a cumprir. Mas 

com tantos recursos jurídicos, é 
possível sempre adiar a resolução 

infinitamente. Se os CTs fossem 

esperar por uma decisão judicial 
para fazer valer seus direitos, não 

teriam ganhado já: computadores, 

viaturas, telefones, etc. Muito se 

avançou sem que essa ação fosse 

julgada. Não é ela que está impulsi

onando o ritmo de provimento da 
SMDS aos CTs" r22l. 

Por outro lado, o próprio 
Dr. Siro Darlan , ao lado de louvar 
a eficácia da medida judicial, 
reconhece os avanços conseguidos 
na infra-estrutura dos CTs: 

" O Recurso da Prefeitura está 

em segundo grau, mas independen
temente de ter havido recurso, a 

sentença foi quase toda provida. O 
município recorreu por dever de 

ofício. Mas acho que a maior parte 
das reivindicações foi atendida" <23l . 

Por fim gostaríamos de 
concluir, lembrando que uma 
saída para essa tensão, que 
reforçaria a dinâmica de autono
mia política e financeira dos CTs, 
foi apresentada no I Encontro 
Nacional sobre CTs, sob o título: 
''Autonomia dos Conselhos via 
Fundo da Criança", que apontou 
"o processo de captação de 
recursos [para os CTs] num 
Fundo da Criança. Desta forma o 
conselho custearia com seus 
próprios recursos uma política 
para a criança e adolescente, 
independentemente do poder 
público" <

24l . 

NOTAS 

(1) "O Conselho tem trabalhado em 

condições precariíssimas. O espaço da Re

gião Administrativa já não era adequado ao 

atendimento e ficou inviável após uma re

forma ... desalojando tudo, transformando 

o espaço num caos .. . É imperioso que a Pre

feitura disponibilize um loca l adequado ao 

funcionamento deste CT, sob pena de sua 

total inocuidade" (Relatório CDDH Bento 

Rubião, CT Centro, 15/05-20/06, 1996). 

"Conselho insta lado ( ... ) de forma pre

cária ( .... ) obras não concluídas " (Relatório 

do MNMMR, CT Vila Isa bel, março, 1996). 

"No CT de jacarepaguá o grande pro

blema desde o começo de junho é a toma

da pelo Administrador Regional do espaço 

que tinha sido destinado pela CR4" (Relató

rio do MNMMR, junho, 1996). Os próximos 

relatórios indicam as dificuldades deste con

se lho despejado de reaver um local para o 

trabalho: " instituição indicada pelo SMDS 

para ser locatária do imóvel, informou não 

poder concretizar o negócio enquanto não 

fosse finalizado o aditamento para o convê

nio. Como o devido aditamento não sa iu .... 

perdeu-se o imóvel " (Relatório do MNMMR, 

agosto, 1996). 

(2) "Funcionando em uma sa la sem 

divisóri as ( ... ) acarreta dificuldades no aten

dimento individualizado, previsto no Estatu

to" (Relatório do MNMMR, CT Vila Isa bel, 

março, 1995). 

" Espaço físico inadequado para o 

atendimento da população" (Relatório do 

IBIIS, CT Méier, 18/02-30/04, 1996). 

"Espaço físico ( .. . ) pouco adequado, 

sem privacidade necessária ao trabalho" (Re

latório do CDDH Bento Rubião, 15/05-30/ 

09, 1996) . 

"Precariedade de espaço físico .. es

paço que não permite privacidade para o 

atendimento: compromete-se o trabalho 

desenvolvido nos CTs" (Relatório do CDDH 

Bento Rubião, janeiro, 1997). 



(3) "Visitas domiciliares ínfimos ( ... ) 

não suprindo nem de longe a demanda ne

cessária ... até porque para a própria CR lo

ca l, veículo é 'artigo de luxo', imaginem para 

o malfadado co nse lh o". (Relató ri o do 

MNMMR, CT jacarepaguá, agosto, 1996). 

" Indisponibilidade de viatura, contro

lada pela CR favorecia mais a esta do que [o 

CTI " (Relatório do CDDH Bento Ru bião, 15/ 

05-30/09, 1996. 

"Ausência de utilização de veículo 

imprescindível para realização do trabalho 

... . freqüência com que se usa ca rro da polí

cia [implica] em risco dos conselheiros [quan

do[ na visita às comunidades em conflito com 

a polícia" (Relató ri o do FCDDH Bento 

Rubião, 1997) . 

(4) Pré-Diagnóstico do CT Centro, 

janeiro/Março de 1996; Relatório de Ati vi

dades do CT Zona Sul, janeiro/junho, 1996; 

Ofício do CT de Campo Grande 09/07/96. 

(5) Ofício do CT jacarepaguá a AP 4, 

25 de Agosto, 1997; Ofício do CT da Zona 

Sul 31/03/97. 

"Os CTs sofrem com a fa lta de 

infra-estrutura (. .. ) falta de espaços adequa

dos para os atendimentos que garantam a 

privacidade e o sigilo à cl ientela atendida"( 

Relatório de Assessoria aos CTs. FCDDH Ben

to Rubião. Dezembro 1997). 

(6) Relatórios de janeiro, Fevereiro, 

Março, Abril , Maio, Agosto, Setembro, 1998, 

FCDDH Bento Rubião. 

(7) "A falta de recursos e condições 

infra estruturais pode revelar de imediato a 

falta de priorização política ou de reconhe

cimento do papel dos CTs" Conselhos Tute

lares no Brasil. op. cit. pp. 30;32; 60. 

(8) Pré-Diagnóstico do CT Centro, 

janeiro/Março 1996; Relatório de Ati vidades 

/CT Zona sul , Fevereiro/junho 1996; Ofício 

do CT de jacarepaguá a CR-4, 19/07 /96; Re

latório de Assessoria aos CTs, FCDDH Bento 

Rubiâo, janeiro 1998; Relatórios de Asses

soria aos CTs, FCDDH Bento Rubião janei

ro, Fevereiro, Março, Abril , junho, Agosto e 

Setembro 1998. 

(9) "Os conselhos foram tomados de 

surpresa com a retirada dos veículos, que 

estavam ao seu dispor para o atendimento 

de emergência para as visitas domiciliares" 

(Relatório de Assessoria aos CTs, FCDDH 

Bento Rubião, Março 1988). 

(1 0) "falta de estrutura para a implan

tação dos CTs, demanda uma mobilização 

de todo o grupo (técnicos e conselheiros) 

para providenciar junto aos ca nais compe

tentes o mínimo necessário .... desde os cl i

pes, à viatura, .... espaço adequado para ins

talação" (Relatório do IBIIS, janeir9/feverei

ro, 1996) . 

(11) Relató ri o do FCDDH Bento 

Rubião, CT Zona Sul , janeiro, 1997. 

(12) Re latór io do FCDDH Bento 

Rubião, CT Ramos, janeiro, 1997. 

" Houve um grande empenho por 

parte da CR4 ... para a resolução dessa ques

tão junto à SMDS" (Relatório do MNMM R, 

junho, 1996). 

(13) Relatór io do CDDH Bento 

Rubião, janeiro, 1997. 

viatura controlada pela CR, favorecia 

mais essa que aqueles" (Relatório CDDH 

B Bento Ru bião, 15/05-30/09, 1996) . 

Relatório do CDDH Bento Ru bião, 

fevereiro, 1997. 

(14) Em relatórios das Assessorias, está 

expresso que a pressão sobre a dificuldade 

de local para o trabalho era de tal monta nos 

Conselhos que foi preciso "dar espaço à dis

cussão da falta de estrutura mesmo nos ca

sos que prejudicam o fim principal das reu

niões" (Relatório do CDDH Bento Rubião, 

janeiro, 1997). 

(15) D epo im ento de Amarild o 

Baltazar Gomes, representante da SMDS jun

to aos Conselhos Tutelares. 

(16) Parecer da Procuradoria Geral do 

Município 15/96 - 11 /08/96 - Dr. a Patrícia 

Felix Tássara. 

(17) D epoim ento de Amarild o 

Baltaza r Gomes, Assessor Direto da SMDS 
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para os CTs e Presidente do CM DCA 1996-

1998. 

Ava liação da SMDS quanto a situa

ção da infra estrutura dos CTs em 28/10/98: 

"Espaço físico: Dos dez CTs, oito es

tão localizados em espaços de fácil acesso e 

com estrutura em funcionamento. Apenas os 

CTs da Zona Sul e Centro estão em espaços 

provisóri os. Telefones: Todos têm telefones 

próprios, quando há problemas com a linha, 

aluga-se celular. jaca repaguá com ce lular, 

Teletrim: Todos os CTs possuem um. Veícu

los: Utilizam em escala com as CRDs. Em 

situação de emergência se utiliza transporte 

de outros setores da Prefeitura. Material de 

consumo: Encaminhado através das CRDs 

com periodicidade bimestral. Formulários: 

elaborados pela Assessoria e fornecidos sem

pre que solicitados." 

(18) id.ibid. 

(19) Depo imento de José Ri ca rdo 

Cunha vice-pres idente do CMDCA 1996-

1998. 

(20) "algumas ações dos Conselhei

ros, panfletárias e agress ivas, reforçam o pre

conceito que institu ições tradicionais e pes

soas têm contra novos órgãos como os CTs. 

Eles são os principais responsáve is e 

c EQUIPE TÉCNICA 

Cl- O Papel da Equipe Técnica 

O papel da Equipe Técnica 
dos CTs se encontra definido no 
Capítulo V do seu Regimento 
Interno que trata "Dos Serviços 
Auxiliares". No seu artigo 18diz 
que "são auxiliares os funcionários 
designados ou à disposição do 
Conselho Tutelar pelo Poder 
Público Municipal ficam sujeitos 
à orientação, coordenação e 
fiscalização do Conselho Tutelar" 

divulgadores para que o poder público ab

sorva esta nova lógica, esta nova estrutura 

de poder, é preciso que compreendam o 

lugar político que ocupam."(Depoimento de 

Amarildo Baltazar Gomes) . 

(21) Parecer da Procuradoria Geral do 

Município 11 /08/96 - Ora . Patrícia Feli x 

Tássara. 

(22) D epoim ento de Amarildo 

Baltazar Gomes. 

(23) Depoimento do juiz Siro Darlan. 

(24) I Encontro Naciona l dos CTs . 

Relatório de Parti cipação. Amarildo Baltazar 

Gomes. 

0 >. É uma equipe composta de três 
funcionários de nível superior e 
dois técnicos administrativos. 
Segundo o artigo 22 do Regimen
to Interno, os técnicos de nível 
superior, embora na maioria das 
vezes, de formação: psicólogos, 
pedagogos e assistentes sociais, 
funcionam como "técnicos 
interdisciplinares" devendo 
"elaborar relatórios técnicos, 
subsidiar o CT levando-se em 
conta a interdisciplinaridade do 
atendimento". 

É importante registrar que o 
R] é um dos poucos municípios 
no Sudeste que dispõe de equipe 



técnica para apoio (2) , quadro este 
- de carência de equipes técnicas 
nos CTs que se repete em todo de 
Brasil (Jl - embora na gestão da 
Prefeitura de Luiz Paulo Conde 
tenha havido a dispensa de um 
funcionário de cada CT '4l. 

No entendimento da 
assessorias aos CTs e dos que 
formulam a política de direitos da 
criança e adolescente, o primeiro 
atendimento dos casos que 
chegam ao CT deve ser feiro 
sempre por um Conselheiro, pois 
só ele possui atribuição de consta
tar a denúncia de violação de 
direitos e de encaminhar a 
aplicação de medidas necessárias 
na lei. A partir de sua avaliação 
preliminar da denúncia, é sensato 
que ele, Conselheiro, solicite a 
participação do técnico: "A função 
deste seria aprofundar o atendimen
to - naquilo que o Conselheiro 
sinalizasse - e elaborar parecer 
sugerindo encaminhamentos " (Sl . 

Neste particular, para a elaboração 
do parecer técnico, só o técnico 
possui competência. A decisão 
final será, contudo, dos Conse
lheiros. Dentro deste formato e 
sob esta orientação, 'a participação 
dos técnicos é imprescindível" (Gl . 

Segundo uma avaliação dos 
CTs em escala nacional é de 
fundamental "importância o 
apoio técnico para o estudo e 
encaminhamento dos casos 
atendidos pelos CTs em face da 
complexidade das situações que 
chegam a este órgão e para as 
quais ( ... ) exigem-se conhecimen
tos e técnicas específicas de 
abordagem ( ... ) nos casos de abuso 
sexual, adoção, uso de drogas, 
entre outros" (7) . 

Porém, o desconhecimento 
do papel que devem cumprir 
técnicos e conselheiros fez com 
que ocorressem misturas de 
atribuições, o que gerou um mau 
funcionamento do CT, assim 
como tensões internas bastante 
conflituosas. 

Pelo fato de o ECA mencio
nar em seus artigos apenas as 
atribuições dos Conselheiros 
Tutelares, não registrando nenhu
ma orientação para os técnicos (s) , 
e no caso dos CTs do município 
do RJ, pelo fato de o Regimento 
Interno sofrer um longo e penoso 
processo para sua implantação
além de persistirem discordâncias 
acerca do sentido de suas cláusulas 
-abriu-se um hiato de 
indefinições que entravaram a 
dinâmica de funcionament~ dos 
CTs. 

C2- Técnico Cumprindo Pa
pel de Conselheiro e Técni
co "faz tudo". 

Devido a esse processo, 
assistimos, então, a técnicos 
extrapolando suas funções, 
cumprindo o papel de Conselhei
ros, quando atendem casos 
acolhem denúncias e aplicam 
medidas (9l ; por outro lado, 
assistimos também a técnicos, 
cumprindo toda a sorte de 
funções auxiliares nos CTs, 
autênticos "secretários dos conse
lheiros", uma espécie de "faz tudo" 
(
10l . Em ambos os casos, esses 
técnicos estão deslocados de sua 
função precípua, que é elaborar os 
pareceres técnicos em cima dos 
atendimentos feitos pelos conse
lheiros e de suas solicitações, 
como também fazer visitas, 
sindicâncias e diagnósticos dos 
casos com vistas à elaboração dos 
ditos pareceres. 

Outra questão que conside
ramos pendente é a que chama
mos de especialização/generaliza
ção dos técnicos. O primeiro 
projeto de Regimento Interno 
mencionava na Seção III, art. 20, 
uma especialização dos técnicos 
nas categorias de psicólogo, 
assistente social e pedagogo (11 l , ao 
passo que no segundo projeto, nos 
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artigos 20-22, fala-se em técnicos 
interdisciplinares"- não mais 
especificando áreas de aruação -
que trabalhariam subsidiando o 
Conselho, nos assuntos de sua 
área de competência, no entanto, 
"levando-se em consideração a 
interdisciplinaridade do atendi
mento independente de sua 
especialidade"<12J. Consideramos 

que esta norma regimental 
uniformiza a intervenção técnica 
no trabalho dos Conselhos, e isto 
aparece em relatórios das entida
des assessoras, que reclamam uma 
diversificação por especialidades 
nos profissionais contratados para 
cobrir necessidades de pareceres 
técnicos específicos nos campos 
da psicologia, assistência social e 
pedagogia (I3J . Também do ponto 
de vista desses profissionais, há 
um descontentamento, pois eles 
terminam desempenhando 
funções que não estão compatíveis 
com sua formação <14l . 

C3- Baixos Salários, Falta de 
Técnicos e Frouxidão nos 
Critérios Públicos para Sele
ção. 

Outra questão a ser discuti
da é se funcionam sempre critérios 
técnicos para a seleção e preenchi
mento das vagas das equipes 
técnicas dos CTs. Há documentos 
que afiançam ser o processo "de 
seleção da Equipe de Apoio regida 
por critérios rigorosos de análise 
de 'curriculum' e entrevista, 
priorizando (exceção do pessoal 
administrativo) o conhecimento 
da Lei 8069/89" <15l . A SMDS, 
encarregada pela Lei para o 
provimento dos CTs designou as 
CRs como encarregadas pelo 
processo de seleção e contratação 
do pessoal técnico dos CTs, com 
isto querendo demonstrar a 
manutenção dos critérios públicos 
para o preenchimento dos cargos 

<16l . Todavia, algumas vozes, vindas 
de técnicos que viveram a experi
ência de trabalhar nos CTs, 
discordam, alegando falta de 
critérios na seleção, que redunda
va em "contratar qualquer técnico 
que aceitasse trabalhar por um 
parco salário de R$ 300,00 por 
30h semanais" <17l. 

Assim como registra-se uma 
certa pressão feita por Conselhei
ros junto às CRs para indicar 
pessoas de sua confiança pessoal 
para compor as equipes, inclusive 
querendo alterar a proporção 
estipulada entre técnicos adminis
trativos e de nível superior <18l . 

Registramos também outro 
tipo de interferência no processo 
da manutenção de um padrão de 
qualidade técnica nas equipes de 
apoio dos CTs, que se deu no 
atraso de reposição de novos 
técnicos nas equipes desfalcadas 
por saída de antigos membros, o 
que deixou muitos CTs a desco
berto, sem terem suas equipes de 
apoio completas <19l. Por outro 
lado, pareceu haver também em 
alguns lugares, a influência de 
Conselheiros Tutelares na indica
ção de membros da equipe de 
apoio, fugindo assim aos critérios 
técnicos de seleção e com isto 
comprometendo a qualidade 
profissional da equipe <zoJ. 

C4- Tensão e Conflito: Con
selheiros X Técnicos. 

Fruto da falta de clareza 
acerca dos papéis e atribuições de 
Conselheiros e técnicos, vem 
ocorrendo muita tensão no 
ambiente de trabalho, ou seja, 
pelo não estabelecimento de uma 
norma padronizada de funciona
mento, as dúvidas assumem um 
caráter pessoal, de disputas entre 
indivíduos: " Relacionamento 
conflituoso com a equipe de 
Apoio ... conselheiros desviam as 



questões profissionais para o eixo 
pessoal [ficando] as relações 
estabelecidas de forma personali
zada 12'>. Se conseguir colocar a 
relação no plano profissional, a 
dinâmica fluirá, porém, se ficar na 
relação interpessoal, o trabalho 
tende a paralisar. Tais conflitos 
terminam por eclodir nas frontei
ras mal definidas em que conse
lheiros e técnicos interagem. 
Então, cada segmento, inseguro 
do seu papel institucional, 
procura se impor sobre o outro, 
utilizando-se dos recursos ainda 
que de uma forma deturpada de 
suas atribuições: de um lado, 
conselheiros usando de sua 
autoridade para fazer com que 
técnicos assumam aquilo que ele 
devia fazer, sem repartir os louros 
ou reconhecimento (22) ; e do 
outro, técnicos que muitas vezes, 
por possuírem uma formação 
acadêmica superior aos conselhei
ros, se recusam a cumpnr sua 
estrita função de assessoria e 
consultaria, desejando ter o 
comando das decisões nas mãos 
(23) 

O clima de divergência 
interna entre conselheiros necessa
riamente termina por envolver as 
equipes técnicas nessas disputas 
(24) 

Dessa forma, "onde os 
conselheiros estão mais prepara
dos, com mais clareza de seu 
papel, os técnicos têm mais 
facilidade de compreender suas 
atribuições" 125>. E há registros de 
dinâmicas internas onde "técnicos 
e conselheiros estão bastante 
integrados" 126>. 

NOTAS 

(1) Projeto de Regimento Interno dos 

Conselhos Tutelares do Município do Rio de 

janeiro - agosto, 1996 . 

(2) "Sudeste: dispõem de apoio téc-

nico: 35,85%; não dispõem: 62,26%. (Di 

agnóstico Nacional. op. cit. ). 

(3) "42,47% dos CTs informaram dis

por de alguma equipe de apoio técnico e/ 

ou administrativo, 56,69% não dispõem de 

apoio." ( Diagnóstico Nacional. op.cil. ). 

(4) "No CT do Centro tem dois agen

tes administrati vos, a Raquel com três anos 

de trabalho, uma que entrou no ano de 1998 

e duas assistentes sociais, a psicóloga foi de

mitida por decisão do Prefeito Luiz Paulo 

Conde. Este dispensou um m embro da equi

pe técnica de todos os CTs" (ReiÇi tório de 

Observação Participante da Assistli'nte de Pes

quisa Karina Navarro, CT Centro, 16/12/98). 

(5) Relatório do IBI SS, janeiro/feve

reiro, 1996, CT M éier. 

"Na visita domiciliar ( ... ) quando pos

síve l lo Conselheiro! deve solicitar a presen

ça de um técn ico (assistente social ou psicó

logo) para que este possa assessorar o Con

selho" ("M etodologia de Atendimento" ln 

Visualizando a Política de Atendimento a Cri

ança e Adolescente. Andréa Diniz e José 

Rica rdo Cunha (org.), RJ, Litteri s Ed ., Koart, 

Fundação Bento Rubião, 1998, p. 1 08). 

(6) Relatório do IBI SS, janeiro/feve

reiro, 1996, CT Ramos. 

(7) Diagnóstico Nacional. op.cit. 

(8)Depoimento de Andrea Diniz, 

Coordenadora das Assessorias aos CTs do 

Município do RJ, do FCDDH Bento Rubião, 

1997 . 

No Relatório da Assessoria aos CTs de 

Bangu e M adureira, vê-se a necessidade de 

"clarear limites e possibilidades da interven

ção dos técnicos, precisa ficar um pouco mais 

claro o que compete somente aos conselhei

ros." (Relatório FCDDH Bento Rubião, mar

ço, 1997). 

"Como tentativa de minimizar os des

gastes entre conselheiros e técnicos, provo

cados por falta de clareza de suas funções 

realizaremos discussão sobre o assunto" (Re

latório FCDDH Bento Rubião, janeiro, 1997, 

CT Santa Cruz). 
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(9) "Técnico ultrapassa limites de sua 

intervenção; assina sozinho convocações ou 

dá encaminhamentos contactando outros ór

gãos, passando a impressão de que é conse

lheiro" (Relatório FCDDH Bento Rubião, ja

neiro, 1997, CT Santa Cruz). 

"Agente administrativo disse que faz 

também o serviço externo, ou seja, va i ao 

juizado u ltregar ofícios, leva crianças aos 

abrigos, em casa, inclusive ao morro à noite. 

Segundo a agente, este trabalho externo é 

função do Conselheiro, mas é obrigada a fazê

lo" (Relatório de Observação Participante da 

Assistente de Pesquisa Karina Navarro, CT 

Zona Su l, 02/02/1999). 

(1 O) "Equipe técnica não consegue 

desempenhar algumas de suas ati vidades de 

excelência [pareceres[ acaba desempenhan

do outras funções para auxiliar os conselhei

ros(. .. ) [conselheiros[ em momentos de emer

gência [tendem a[ recorrer ao auxílio do ( ... ) 

técnico naquilo( ... ) que não é função dele, 

equipe técnica .... não quer ter seus papéis 

confundidos" (Relatório da FCDDH Bento 

Rubião, fevereiro, 1997). 

Técnicos com "muita dificuldade no 

enca minhamento do trabalho, em grande 

parte feito todo" por eles. (Relatório FCDDH 

Bento Rubião, março, 1997, CTs Bangu e 

Madureira). 

(11) Art.20 - Psicólogo - diagnóstico; 

parecer técnico para encaminhamento da cri

ança e ;Jdolescente a serviços especializados, 

autoridade judiciári a, Ministério Público, vi

sitas a entidades de atendimento e domicilia

res; visitas às escolas para acompanhar casos 

atendidos nos CTs, elaborar propostas con

juntas çom profissionais de áreas psico lógicas 

de instituições que atendem crianças e ado

lescentes. 

Assistente Social - sugerir encaminha

mento a entidades de atendimento; visitas 

domiciliares; orientar parecer técnico, laudos 

e relatórios para encaminhamento de crian

ças, elaborar propostas conjuntas com profi s

sionais de área do Serviço Social de institui 

ções que atendem crianças e adolescentes. 

Pedagogo - visitar entidades, elabo-

rar parecer técnico e relatóri os para encami

nhamentos ele crianças. (Projeto de Regimen

to Interno, maio, 1996). 

(12) Projeto ele Regimento Interno, 

cap. V, seção III , art.20, agosto, 1996. 

(13) "A questão ela equipe técnica 

composta por 3 assistentes sociais que nun

ca sati sfez as reais necessidades ele trabalho, 

pois pelo menos um elos técnicos deveria ser 

de outra área para co mpor a 

interdi sciplinariclade exigida" (Relatório do 

MNMMR, julho 1996, jacarepaguá). 

(14) "Os técnicos não são contrata

elos como profi ssionais para desempenhar 

ativiclacles relacionadas a sua formação, mas 

como técnicos " faz tudo"! No final elas con

tas, tem psicólogo fazendo trabalho de assis

tente social! " (depoimento ele urna ex-técni

ca de um el os CTs elo Município elo Rj ). 

" Existe uma queixa no que diz res

peito à função elos técnicos elos conselhei

ros, isto porque não estão registrados con

forme as suas formações, e que comprome

te os seus vencimentos" 

(15) Relatório elo IBISS, maio 1996, 

CT M éier. 

(16) "Processo de se leção para subs

tituição foi delegado às CRs conforme deli

beração da SMDS" (Relatório do IBISS, fe

vereiro, 1996, CT Méier). 

"Equipe de Apoio: A Seleção elos pro

fissionais que compõem a equipe ele apoio 

aos CTs "e coordenada pela Assessoria Téc

nica Especial - ATE- em articu lação com as 

CRs e a Assessoria aos CTs ela SMDS. O Con

selho Tutelar ela área faz a inscri ção elos can

didatos, que através ele sua Coorclenacloria 

solicita a se leção a ATE. A seleção é feita ele 

forma diferenciada, dependendo elas carac

terísti cas el e cada fun ção - Técni co 

Interdi sciplinar: Aná lise de Currículo ; (Psi

có logo e Ass istente Social): Entrevista; 3º 

Grau Agente Administrativo: Análise Currí

culo ; 2º : Prova escrita, prova prática ele 

informática, Análise ele Currículo; Motoris

ta: Entrevista, Prova práti ca de clireção. A 

inscri ção é sempre feita na proporção ele 3 



ca ndidatos para uma vaga."(Convênio da 

SMDS e Fundação Bento Rubião, 1998) 

(17) Depoimento de uma ex-técnica 

de um CT do Município do RJ. 

" Remuneração da Equipe de Apoio: 

Técnico Interdisc iplinar - R$ 458,08 , 30hs; 

Agente Administrati vo - R$ 281 , 13; Moto

rista- R$ 315,07, 44hs." (Convênio da SMDS 

com a Fundação Bento Rubião, 1998) 

"Baixa remuneração de técnico e ad

ministrativo, não respeitando o piso das ca

tegori as profi ss ionais." (Relatório FCDDH 

Bento Rubião, janeiro, 1998) 

(18) "Alguns conselheiros querem in

dicar os técnicos, que são pessoas de sua con

fiança . Querendo com isso alterar a compo

sição dos 5 técnicos, colocando digitadores 

ou advogados, como seus técnicos" (Depoi

mento de um técnico da SMDS). 

(19) "Desfalque equipe de apoio" 

(Relatório FCDDH Bento Rubião, 15/05-30/ 

09,1996 CT Méier). 

"Falta de assistente social (saiu desde 

fevereiro/96) até o momento o CRDS 5.2 não 

enca minhou substituto para contratação" 

(Relatóri o CDDCA D. Luciano Mendes -

Assoe. Benef. São Martinho, abril , 1996, CT 

Ca mpo Grande, Bangu, Santa Cruz) . 

"Ausência ( ... ) de um técnico (ass is

tente social) tendo sido vári as vezes noti fi

cada a CR 5. 2 .... Conselho de Bangu com a 

sa ída de um técnico (psicó logo) (Relatório 

CD DCA D. Luciano Mendes- Assoc. Benef. 

Sã o M artinh o, julho/agosto, 1996, CT 

Bangul . 

Conselheiros "atendendo telefone e 

outros serviços administrativos por fa lta de 

um técnico administrati vo para fazer este tra

ba lho" (Relatório FCDDH Bento Rubião, ja

neiro, 1997, CT Vila Isabel) . 

"CT solicita ao CMDCA um auxiliar 

administrativo, pois a única que tem no CT 

fi ca sobrecarregada de trabalho, prejudican

do o bom andamento do serviço." (CT Cen

tro, Documentos Expedidos, 1998). 

"Este número reduzido ele pessoa l 

acarreta excesso e acúmulo de trabalho tan

to para a equipe técn ica, ele apoio, quanto 

pa ra os conselheiros." (Relatório de Obser

vação Parti cipante da Assistente de Pesquisa 

Ka rina Navarro, 16/12/98) . 

(20) "a equipe ele apoio original fora 

por razões diversas gradualmente demiti 

el a( ... ) substitui-la por membros(. .. ) de confi 

ança lquel não passa ram por um processo 

de capacitação demonstrando(. .. ) desconhe

cimento de procedimentos elementares para 

o funcionamento eficiente do Conselho" 

Re lató ri o MNMM R, abril , 1996, CT 

Madureira). 

(21) Relatório elo IBISS, Maio, 1996, 

CT Méier. 

No Encontro elo Colégio Assunção, os 

CTs elo Méier e de Jacarepaguá coloca ram 

co mo tema el e di scussão el as relações 

interpessoa is entre técnicos e conselheiros 

com vistas a melhorar o trabalho nos CTs. 

Da mesma forma, os CTs do Centro e Vila 

Isabel coloca ram a necessidade ele um "mai

or vínculo e respeito mútuo entre conselhei

ros e equipe técnica" (Relatório elo Encontro 

elo Colégio Assunção, fevereiro, 1997). 

"A presidente do conselho fez críti 

cas a outras duas conselhei ras, podendo-se 

perceber que o Conselho é um ambiente 

muito competiti vo" (Relatório de Observa

ção Participante ela Ass istente ele Pesquisa 

Ka rina Navarro, CT Zona Sul, 24/11 / 1998). 

(22) "Os técnicos não admitem se

rem desrespeitados no seu sa ber técnico 

pelos conselheiros que não possuem este 

saber! " (entrevista com José Ricardo Cunha, 

coordenador das Assessori as aos CTs, do 

FCDDH Bento Rubião e aluai vice-presidente 

elo CMDCA). 

"g-)desrespeito dos conselheiros em 

relação aos técnicos, equipe ele apoio e aos 

atendidos." (Encontro do Colégio Assunção, 

FCDDH Bento Rubião, fevereiro, 1997) 

"À SMDS, NC Sra. Bernadette jeolá, 

RJ , 28 de Maio 1997 

Venho por meio desta, esclarecer 

73 



74 

a função do administrati vo do CT (. .. ) Eu ga." (Relatório de Observação Participante 

Cleide Quitéria dos Santos, passei a ser alvo da Assistente de Pesquisa Karina Navarro, CT 

de uma determinada conselheira que tem Vila Isabel, 1998) 

como práti ca jogar um contra o outro (. .. ) 

Durante este 1 ano e se is meses nunca tive 

mos boas relações de trabalho. A senhora 

conselheira X. sempre dificultou o trabalho 

administrativo, tirando pasta do lugar, es

condendo documento, etc., e abrindo con

tra a secretária vá ri os processos administrati 

vos." 

(23) "Aigumas vezes o conse lheiro tem 

que ser bastante incisivo para fazer va ler sua 

decisão em relação ao enca minhamento( ... ) 

sentimos nitidamente que os técnicos estão 

disputando poder com o conselheiro" (Re

latório MNMMR, agosto, 1996, CT Vila Isa

bel) . 

"Nos foi comunicado pelos próprios 

conselheiros, a ocorrência ele conflitos entre 

a equipe técnica e os mesmos, questionan

do até o grau ele escolaridade de cada con

selheiro" (Relatório MNMMR, abril , 1996, CT 

Vila Isabel) . 

"Quando o conselheiro é novo, quem 

aconselha e discute com a clientela é a psi

cóloga; o conselheiro quase não interfere. 

Assumindo a função ele auxiliar ela psicólo-

D A ASSESSORIA. aos CTs 

D1- A Constituição das As
sessori.as pela SMDS 

A decisão por parte da 
SMDS, de constituir uma equipe 
de assessoria aos CT se deu ainda 
no processo de articulação para a 
sua criação, no segundo semestre 
de 95, por indicação do 
CMDCA, para quem era impor
tante que esses organismos 
tivessem uma orientação técnica 
de acordo com o ECA. A partir 
daí, a Secretaria contatou com 
ONGs de comprovada experiên-

(24)"0isputa de hegemonia dentro 

do CT leva a conflitos internos constantes que 

(. .. ) acabam atingindo também a equipe ele 

apoio" (Relatório FCDDH Bento Rubião, 15/ 

05-30/09, CT Centro). 

(25) Relatório FCOOH Bento Rubião, 

janeiro, 1997. 

(26) Relatório FCOOH Bento Rubião, 

janeiro, 1997, CT Ramos. 

cia nas questões dos direitos da 
criança e do adolescente na cidade 
do Rio de Janeiro. A resultante 
desta iniciativa foi o "Projeto de 
Capacitação e Assessoria aos 
Conselhos Tutelares do Rio de 
Janeiro", em fevereiro de 96, que 
reuniu as ONGs Fundação 
Centro de Defesa de Direitos 
Humanos Bento Rubião, Associa
ção Beneficente São Martinho, 
Instituto Brasileiro de Inovações 
Sociais e Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua, 
(doravante Bento Rubião, São 
Martinho, IBISS e MNMMR) na 
formação de equipes de assessoria 
e acompanhamento dos CTs Ol. 



Cada uma dessas ONGs, através 
de projetas seus, encarregou-se da 
assessoria a um grupo de CTs (2) . 

O Projeto apontava para 
uma Metodologia que incluía um 
processo de acompanhamento dos 
Conselhos através de: 1) plantões 
duas vezes na semana, tanto na 
sede do CT para apoio técnico, 
quanto na sede das entidades 
assessoras para esclarecimentos 
emergenciais, 2) reuniões mensais 
para estudos de casos/encaminha
mentos e estudos de demandas, 3) 
reuniões bimestrais para avaliação 
dos trabalhos dos CTs; uma 
Capacitação através das Oficinas 
trimestrais e Seminários regionais; 
ações de articulação com outros 
CTs do município do RJ, com o 
CMDCA e instrumentalização 
técnica dos conselheiros para a 
elaboração do Regimento Interno 
dos Conselhos (3). Convém 
mencionar que cada entidade 
assessora elaborou um Plano 
Operacional onde as diretrizes 
gerais do Projeto eram materiali
zadas em propostas concretas para 
cada conselho assessorado. 

D2 - Dificuldades das Asses
sorias na Capacitação Teóri
ca dos CTs. 

Uma grande dificuldade 
impôs um obstáculo ao objetivo 
maior da assessoria que era o 
adestramento teórico dos conse
lheiros de acordo com o ECA. As 
reuniões mensais para estudo de 
caso não ocorriam pelo não 
comparecimento dos conselheiros 
e a ida do assessor à sede do CT 
durante os plantões não atingia o 
conjunto dos conselheiros, uma vez 
que estes se revezavam em escala. 

Na sede do CT, o assessor 
tomava conhecimento de alguns 
casos, encaminhamentos e outros 
ocorridos no próprio dia. Ele 
procurava, então, discutir os 

procedimentos de acordo com o 
ECA, esclarecer como a ocorrên
cia chegou ao CT e qual foi a 
medida aplicada em caráter 
emergencial. A partir daí, tais 
procedimentos poderiam ser 
ratificados ou modificados pela 
plenária dos conselheiros na sua 
reunião semanal ordinária. 

Eis alguns registros das 
dificuldades encontradas pela 
assessoria: "salientamos a dificulda
de em reunir os conselheiros ( ... ) 
para eferuarmos as reuniões d~ 
estudo de caso ( ... ) estamos 
tomando conhecimento dos casos 
durante os plantões( ... ) prestamos 
uma assessoria estanque, conselhei
ro por conselheiro. (Relatório 
MNMMR, CT Vila Isabel, junho, 
1996); "realiza-se uma assessoria 
'móvel' para pegar (mais de dois) 
conselheiros por plantão" (Relató
rio FCDDH Bento Rubião, 15 
março/15 maio, 1996.). 

A pressão a que estavam 
submetidos os Conselheiros, pelo 
enorme acúmulo de trabalho em 
virtude da crescente demanda que 
acorria aos CTs, impedia que eles 
parassem seus afazeres para 
mergulhar no exame de "estudo 
de caso", assim como indicavam 
um tipo de assessoria pragmática 
para a resolução dos casos concre
tos que estavam enfrentando: 

"De cara nós já tivemos 

problemas [com o assessor} quando 

ele ia lá, queria que nós parássemos 

todo o atendimento. Era uma coisa 

que atropela, não tinha sentido. E 
que nós flssemos fechar uma sala 

(..) e os assistidos ficassem lá uma, 

duas horas. Eu fui um dos primeiros 

a ser contra (..) Na segunda 

reunião eu falei: - Não vou reunir 
nada, está me incomodando. Um 

monte de gente ali fora, as portas 

fechadas, eu aqui num cubículo (..) 

e as mães dizendo que vão embora 
(..) Eu fui um dos primeiros a 

dizer, eu não quero, eu vou atender, 
eu tenho sede de atender" (3•) . 
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Procurando ajustar a 
assessoria à rotina dos Conselhos, 
com fins de analisar o conjunto 
dos atendimentos e encaminha
mentos dos casos chegados aos 
CTs - pois de um lado, os 
plantões bisemanais da assessoria 
atingiam apenas a um conselheiro 
de cada vez, o que estivesse no 
rodízio no dia de plantão da 
assessoria, e por outro, as reuniões 
mensais para estudos de caso/ 
encaminhamento e de demandas 
não ocorreram por falta de 
disponibilidade de reunir o total 
de membros de um CT- decidiu
se por um "Redimensionamento 
das Atividades do Plano 
Operacional", no qual entre outros 
ajustes, os plantões bisemanais na 
sede dos CTs e as reuniões 
mensais para estudo de caso, 
foram substituídas por reuniões 
semanais para estudos de caso, no 
mesmo dia das reuniões ordinárias 
dos CTs, de forma a alcançar o 
total dos conselheiros. Da mesma 
maneira, os plantões duas vezes 
por semana na sede da entidade 
assessora para atendimentos 
emergenoa1s passaram a ser 
"diários". Em suma, a "nova 
delimitação de espaço ao qual a 
assessoria deveria atuar", se centra 
nos "estudos de casos e 
assessoramento em questões 
emergenciais" (Relatório Associa
ção Beneficente São Martinho -
CDDH D .Luciano Mendes, 
outubro/ novembro, 1996). 

Concluímos que essas 
medidas visavam a estabelecer um 
método mais eficaz, adaptado à 
realidade dos conselheiros, para 
dotá-los de um instrumental 
teórico com base no ECA, que 
lhes permitisse, face a situações 
concretas, discernir corretamente 
qual a violação cometida e qual a 
medida a ser aplicada: "Diante da 
reordenação do trabalho ( ... ) 
conhecer casos encaminhados e 
pendentes para que pudéssemos 
refletir com os conselheiros ( ... ) 

acerca das melhores medidas 
aplicadas ( ... ) estar atento para o 
tipo de encaminhamentos toma
dos pelos ( ... ) conselheiros para 
que não ocorressem abusos" 
(Relatório Associação Beneficente 
São Martinho- CDDH D. 
Luciano Mendes, outubro/ 
novembro, 1996). 

Todavia, as mudanças não 
lograram para o ano de 97 uma 
modificação substantiva na 
dinâmica das assessorias no que 
tange à formação dos conselhei
ros, enquanto um colegiado. 
Mesmo com um novo formato de 
assessoria concentrada numa 
única entidade- o FCDDH 
Bento Rubião (que discutiremos 
adiante) -, persistiu o problema 
de "estudos de caso" pelas plenári
as dos CTs, constatando-se uma 
dificuldade de "data para a 
reunião" ficando a "assessoria 
individualizada" (Relatório 
FCDDH Bento Rubião, CT 
Méier, fevereiro, 1997); "assessoria 
individualizada(. .. ) não foi 
realizada assessoria por incompati
bilidade de agenda" (Relatório 
FCDDH Bento Rubião, CT Vila 
Isabel, fevereiro, 1997). 

A análise documental 
permite-nos inferir que a assesso
ria não vem conseguindo se reunir 
com os Conselhos para a avaliação 
"teóricà' dos casos, tendo de 
aproveitar a data de sua reunião 
plenária ordinária. Voltou-se, 
então, a visita à sede dos CTs em 
dias alternados para se encontrar 
mais de um conselheiro, ou em 
dias em que se concentra na sede 
mais de um conselheiro. Nessas 
visitas são trazidas à assessoria 
questões duvidosas, õ gue a faz 
funcionar mais como uma "equipe 
técnica", tirando dúvidas quanto 
às medidas aplicadas, do que 
capacitando teoricamente os 
conselheiros para tomarem 
decisões segundo a orientação do 
ECA. Alguma vezes consegue-se 
em plantões nos quais estão 



presentes um "quórum" razoável 
de conselheiros, uma discussão 
mais geral sobre os atendimentos, 
definindo-se um padrão, porém, 
outras vezes, o encontro com os 
conselheiros se consome em 
discussões sobre os assuntos 
internos do Conselho (relação 
com a equipe técnica, com a 
SMDS, etc.). 

As equipes técnicas dos CTs 
. . 

parecem aproveitar mats a assesso-
ria. Possuindo maior domínio dos 
casos atendidos- inclusive porque 
tem uma presença mais efetiva no 
dia a dia do Conselho- são as que 
mais freqüentemente trazem 
questões e dúvidas para a assesso
ria e se preocupam com o estabe
lecimento de uma metodologia de 
atendimento. 

Ainda pela análise documen
tal, parece-nos que alguns CTs, 
como o da Zona Sul e o de 
Jacarepaguá, destacam-se pela 
capacidade de produzir reuniões 
ordinárias de estudos de caso, que 
propiciaram a incorporação de 
uma metodologia de atendimen
to, que respalda os encaminha
mentos, aplicações das medidas e 
seus desdobramentos. 

O fato de as assessorias 
nascerem de uma deliberação da 
SMDS e menos de demandas dos 
Conselhos levou a que muitos 
deles antevissem nas entidades e 
equipes assessoras "um braço da 
SMDS", cerceadoras e 
controladoras de sua autonomia 
(Sl. Este foi um problema concreto 
que obstaculizou o relacionamen
to das assessorias com os CTs (Gl , 

embora muitos deles também 
tenham formalmente aprovado o 
Plano Operacional proposto pelas 
equipes assessoras (7) . Essa descon
fiança se aguçava quando os CTs 
cobravam das assessorias um 
posicionamento de aliado, frente a 
suas pendências com a SMDS (Bl , 

e estas se mantinham dentro de 
sua atuação técnica. Não que 
eqwpes assessoras nos seus 

pareceres técnicos não colocassem 
o comprometimento que a falta 
de infra-estrutura dos conselhos, a 
cargo da SMDS, acarretava para o 
trabalho, mas pela sua proximida
de com os conselheiros tutelares 
terminavam alvo de todo tipo de 
cobrança (9>, ficando quase como 
responsabilizadas pelas omissões 
da SMDS. Por outro lado, 
quando insistiam e centravam sua 
atenção na aplicação correta das 
medidas protetivas aos casos e às 
demandas que chegavam aos CTs, 
eram enxergadas como alivi;mdo a 
SMDS da responsabilidade dos 
problemas candentes pelos quais 
passavam os CTs. 

A iniciativa da SMDS em 
compor um programa de assesso
ria para os CTs, correspondeu 
mais aos anseios do CMDCA e 
das ONGs de Defesa de Direitos 
do que dos próprios Conselhos 
Tutelares. Estes, a princípio, não 

. . 
vtam a assessona como uma 
condição sine qua non para a sua 
instalação e funcionamento. 
Quando se deu a "crise dos 
jetons", com a Prefeitura instituin
do o pagamento progressivo dos 
jetons dos conselheiros, o que 
para eles implicava perda de 
vencimentos no primeiro ano de 
funcionamento dos CTs, vários 
conselheiros expressaram a 
vontade de "retirar dinheiro do 
convênio destinados às assessorias 
para colocar nos CTs ( lo) . O que 

estava por trás desta afirmação era 
se diante dos parcos recursos 
oferecidos aos CTs, valia a pena 
investi-los em assessoria prejudi
cando o próprio CT. 

A questão das assessorias 
nunca contou com o entusiasmo 
mas apenas com o respaldo formal 
ou até a recusa por parte dos CTs 
( li ) 

Em alguns casos, determina
dos CTs se posicionaram explicita
mente, não reconhecendo a 
relevância e a utilidade das 
assessorias e questionando até a 
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seriedade e competência das 
ONGs assessoras e da SMDS em 
desempenhar um papel de acom
panhamento do seu trabalho visto 
"que não há ninguém capaz de 
assessorar porque ninguém exerceu 
a função de conselheiro tutelar, 
"Nós somos os primeiros!" e "a 
SMDS deveria usar o dinheiro do 
convênio para construir abrigos 
para crianças" ( l Zl . 

De fato, se os CTs são um 
poder autônomo, a definição do 
conteúdo de sua capacitação 
deveria passar pelas suas reivindica
ções concretas. Neste particular 
notou-se um descompasso entre o 
que seria oferecido pela(s) 
assessoria(s) e o que os CTs 
demandavam, "os conselheiros 
queriam saber como se efetiva a 
prática e não discutir teorià'; "a 
[assessoria] ficava falando sobre o 
ECA e não resolvia nossas dúvi
das"; "capacitação é você chegar, é 
claro você tem que abordar os 
artigos do ECA, mas discutir, 
estudo de caso. Falar português 
claro! Se chegar uma criança 
estuprada e levar a denúncia, quais 
são as medidas, o que vamos fazer. 
Tipo aula bê-a-bá" (I Zal . Uma 
adequação entre os dois lados 
deveria ser buscado-a, inclusive na 
definição sobre quais entidades 
estariam mais abalizadas para a 
assessoria e de que tipo. 

As ONGs assessoras tiveram 
que buscar imprimir um estilo de 
persuasão para ganhar a confiança 
e demonstrar a importância de seu 
trabalho. Isto foi obtido em alguns 
casos porém, na grande parte dos 
CTs não foi logrado êxito. 

A última entidade assessora, 
Fundação Bento Rubião, a partir 
de 1997 avaliou obter um gradual 
interesse dos CTs na atuação da 
assessoria, que se traduzia num 
aumento das consultas e deman
das, no estilo descrito a seguir (l3l . 

Numa apreciação do seu trabalho a 
assessoria, devido ao fracasso da 
experiência anterior, abandonou a 

perspectiva do "estudo de caso" 
generalizante, para discutir apenas 
em cima daquilo que os conselhei
ros perguntavam; "como fazer?, se 
podiam fazer isso ou aquilo?" 0 3•l. 

Se resignava em poder se reunir 
apenas com três CTs, os demais só 
com o Conselheiro de plantão no 
dia da visita, e de manter plantões 
por telefone0 3bl. 

Por outro lado, a Fundação 
Bento Rubião não conseguiu se 
livrar do estigma de ser um "braço 
da SMDS" nos CTs; ao contrário, 
por concentrar nela todo o 
trabalho de assessoria, concentrou 
também rodo a desconfiança por 
ser "financiada" pela Secretaria da 
Prefeitura. "Estas são ONGs 
cooptadas pelo Governo!", "a 
instituição fica sempre do lado da 
prefeitura pois é esta que a finan
cia". "Recebiam uma fortuna. Uma 
vez a gente precisou do Bento 
Rubião porque estávamos com 
uma técnica que a gente estava 
com dificuldade. E que a CR 
estava impedindo de a gente trocar 
de técnica e a gente por uma 
questão jurídica, solicitamos um 
parecer jurídico ao Bento Rubião e 
ele deu um parecer favorável a CR" 
(13c) 

O estilo mais "soft" adorado 
pela entidade assessora (que 
discutiremos mais adiante) conti
nuou controverso na opinião dos 
Conselheiros atendidos, uns 
extremamente críticos e outros 
aceitando a assessoria nos novos 
moldes, ou seja, sem 
obrigatoriedade, mas como mais 
um recurso técnico e teórico -
entre outros o Ministério Público, 
o Juizado, etc.,- a sua disposição 
( I 3d) 

03 - Avaliação Crítica e Mu
danças nas Assessorias a 
partir de 1997. 

Ao longo da prática das 



entidades assessoras, pode-se 
constatar um clima de desconten
tamento generalizado e difuso 
pairando sobre conselheiros, 
SMDS e pelas próprias assessorias, 
diante do sentimento de que 
muito pouco do plano original 
havia sido realizado. Em momen
tos de consultas afloraram críticas 
dos CTs às assessorias quanto à 
"falta de continuidade no acom
panhamento dos casos e assidui
dade" (1

4), " que a assessoria seria 
bem vinda se fosse permanente (o 
dia todo, todos os dias)" <

15l, e isto 
levava à conclusão generalizada da 
"experiência anterior não ter sido 
muito satisfatória" (IGl , muito 
embora fossem " críticas generali
zadas" em cima de "questões 
localizadas neste ou naquele 
Conselho ( ... ) envolvendo não 
todas as entidades assessoras" <

17l . 

Isto parece indicar que não houve 
um erro de orientação geral, mas 
falhas recorrentes - concentradas 
mais em uns grupos que em 
outros- que contaminaram o 
processo como um todo. 

Para a coordenação de uma 
das assessorias do "pool" de 
ONGs, a falha principal por parte 
das equipes assessoras foi sua 
insuficiência na articulação e na 
proposição de um perfil homogé
neo de orientação. Devido a uma 
dificuldade de compatibilizar 
agendas e reunirem-se para um 
planejamento conjunto de 
atuação, terminou-se por repartir 
as assessorias pelos CTs, cada uma 
realizando o seu trabalho isolada
mente. 

A atitude da SMDS -
provedora dos recursos destinados 
às assessorias- de rescindir o 
convênio e reestruturá-lo em novas 
bases, ao que sabemos sob o 
argumento de investir um montan
te de recursos menor em relação ao 
primeiro, levanta a suspeita de que 
não foi apenas a redução de custos 
a motivação da rescisão, mas uma 
resposta efetiva às críticas e 

problemas surgidos na experiência 
da assessoria no ano de 96. 

Diante da licitação aberta 
pela SMDS para a assessoria aos 
CTs no ano de 97, duas propostas 
foram apresentadas, uma da 
FCDDH Bento Rubião e outra 
das ONGs MNMMR, IBISS, São 
Martinho, sendo escolhida a 
primeira. A separação entre as 
entidades que tinham se associado 
para o trabalho de assessoria, pode 
ser indicador de uma tensão no 
estilo e método de trabalho e na 
avaliação deste último pelas ONGs 
que participaram da experiência 
conjunta. 

Em alguns relatórios de 
avaliação das assessorias, nota-se 
como fatores que "interferiram no 
trabalho da assessoria", no sentido 
de "instabilidade" e "apreensões", o 
envolvimento das 4 ONGs 
assessoras "na elaboração de um 
projeto de convênio para 97 onde 
surgiram melindres entre as ONGs 
que integram o atual convênio" (IBl , 

assim como um documento que 
circulou no meio das entidades de 
defesa da criança e do adolescente , 
assinado pelo coordenador do 
Projeto Legal do IBISS, no qual ele 
faz uma crítica a "algumas organi
zações sociais que, no ímpeto da 
sua sobrevivência institucional, 
partem para a concorrência 
individual, comercializando suas 
idéias 'mais baratas' numa permuta 
entre o convênio e o silêncio" ( l9l . 

Sem dúvida, uma alusão velada ao 
processo de cisão e escolha de 
apenas uma entidade assessora para 
o convênio de assessoria aos CTs 
do Rio de Janeiro. De sua parte, o 
FCDDH Bento Rubião não 
assume a "quebra de acordo", pois 
comunicou com antecedência às 
demais entidades sua decisão de 
propor uma assessoria própria para 
o conjunto dos CTs. Atitude tal 
derivava de uma avaliação sobre a 
impropriedade de assumir uma 
assessoria multifacetada sem 
perspectiva de unidade <

20l . 
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f?4 - A Experiência de uma 
Unica Entidade Assessora ; 
o fim da Assessoria; Perspec
tivas. 

A experiência de 1997, com 
o conjunto das assessorias para os 
CTs concentradas numa única 
entidade assessora, visou a uma 
orientação mais uniformizada 
(ficando o espaço para a 
pluralidade de avaliações e 
monitoramento das atividades dos 
CTs, por parte de outras entidades 
de defesa, dentro do CMDCA); 
contudo, como dissemos anterior
mente, apenas uma assessoria 
concentrava todos os problemas 
nesta única relação, o que parece 
ter sido o caso da segunda experi
ência da FCDDH Bento Rubião. 

Nesse sentido, um novo 
modelo foi adotado. A extinção da 
Assessoria tal qual estipulado nos 
dois convênios anteriores, e a 
adoção de uma nova modalidade, 
num estilo de prestação de 
serviços aos CTs: "A equipe 
assessora que freqüentava os CTs 
foi dissolvida, pois estes assessores 
terminavam indo aos CTs e 
funcionando como Conselheiro 
ou técnico, desse modo tirando a 
autonomia do Conselheiro, ele 
mesmo, decidir a aplicação das 
medidas. Agora fazemos uma 
visita quinzenal a disposição do 
que o CT demandar. Atendemos 
apenas a sete CTs (não mais 
Madureira, Jacarepaguá e Zona 
Sul, o Méier às vezes)" <

2 1l . 

Nesse novo estilo de traba
lho - inclusive o Convênio de 
Assessoria para o triênio se 
encontra hesta perspectiva - a 
ênfase fica na realização de 
Oficinas e Eventos que abordem 
temas-chave para a prática dos 
CTs <22l . 

Mesmo nessa nova situação, 
alguma tensão e suspeição quanto 
à necessidade de uma assessoria 
nestes moldes persiste <

23l. Assim, 

talvez fosse importante todos os 
agentes interessados numa 
melhor performance dos CTs, de 
comum acordo- Conselheiros, 
SMDS, CMDCA- decidirem 
sobre qual tipo de capacitação e 
assessoria é a mais apropriada 
para as necessidades dos Conse
lhos Tutelares. Também seria 
importante o concurso do 
Ministério Público, Juizado da 
Infância e Adolescência e 
Defensaria Pública, sempre 
lembrados pelos Conselheiros 
Tutelares como entidades abaliza
das para a tarefa da capacitação. 

NOTAS 

(1) Projeto de Capacitação e Asses

soria aos Conselhos Tutelares do Rio de ja

neiro, fevereiro de 1996 . 

(2) A distribuição obedeceu a seguin

te ordem: Conselhos Tutelares de Bangu, 

Ca mpo Grande e Santa Cruz com o Centro 

de Defesa Dom Luciano Mendes da Associ

ação Benefi cente São M artinho, Conselhos 

Tutelares de Ramos e Méier com o Projeto 

Legal do IBISS, (a assessoria do CT do Méier 

permanece com esta entidade só até maio 

de 96), Conselhos Tutelares do Centro e Zona 

Sul com o FCDDH Bento Rubião, (a partir 

de maio, a assessoria do CT M éier passa a 

ser exercida por esta entidade), Conselhos 

Tutelares de Vi la Isa bel, j aca repaguá e 

Madureira com o Movimento Nacional de 

Meninos e M eninas de Rua. 

Projeto de Capacitação e Assessoria aos 

CTs da cidade do Rj - Redimensionamento das 

Atividades do Plano Operacional. 

(3) Projeto de Ca pacitação e Asses

soria aos Conselhos Tutelares da cidade do 

Rio de janeiro, fevereiro, 1996. 

(3') Depo imento do Conselheiro 

Eduardo Pires Lages, CT do M éier , Grupo 

Focal, Março 1998) 

(4) Projeto de Capacitação e Asses-



soria aos Conselhos Tutelares da cidade do 

Rio de janeiro - Redimensionamento das 

atividades do Plano Operacional. 

(5) Nos relatóri os dos assessores, apa

rece o registro de que eles eram "acusados 

(pelos conselheiros) de cooptação por parte 

da SMDS, contrário aos CTs, alega ndo que 

esta é ligada aos interesses da SMDS, con

trário aos dos CTs", quando surge a "expres

são 'espiões da SMDS' " e "assessoria vigia 

de suas ações"(Relatório do FCDDH Bento 

Rubião, 15/março- 15/maio, 1996). Quanto 

à questão da autonomia, há o registro neste 

relatório que diz "observamos nestes conse

lheiros, uma postura equivocada quanto à 

condição de autonomia e poder legalmente 

conferidos aos mesmos" (Relatório do IBISS, 

maio, 1996). 

(6) "As tentativas de obstrução do tra

balho desenvolvido pela Assessoria e Equipe 

de apoio agravaram-se" (Relatório do IBI SS, 

maio, 1996). 

(7) "Conselho Tutelar de Bangu refe

renda o plano operacional apresentado ... 

oferecendo alterações: 1 plantão fi xo - dia 

de reunião dos conse lheiros, 1 p lantão 

rotativo, a fim de atingir todos os conselhei

ros de plantão, estudos de caso quinzenal

mente, "mutirão" para levantamento dos 

casos atendidos pelo CT e dos enca minha

mentos para posteri or ava li ação" (Plano 

O peracional da Associação São M artinho 

para os Conselhos de Bangu , Campo Gran

de e Santa Cruz, 17 maio, 1996). 

(8) Assessores "acusados de om issão 

por não tomarem providências quanto às 

dificuldades estruturais enfrentadas pelos 

CTs" (Relatório IBISS, maio 1996). 

(9) "Os conselheiros cobravam tudo 

das assessorias : do espaço físico aos ca tálo

gos de entidades!" (depoimento de uma as

sessora dos CTs). 

(1 O) Relatóri o do FCDDH Bento 

Rubião, 15 março/15 maio, 1996. 

(11) "Recusa do CT Madureira de re

ceber assessoria técnica, interessados apenas 

nas Ofi c inas e no Ban co d e D ad os . 

)acarepaguá já recebe assessoria jurídica, mas 

opta por manter a relação com a assessoria" 

(Encontro do Colégio Assu nção, fevereiro, 

1997). 

"A conselheira Rose informou que o 

CT Madureira nunca teve assessoria do Ben

to Rubião, pois os próprios conselheiros não 

quiseram a mesma." (Relatório de Observa

ção Parti cipante de Karina Navarro , CT 

Madureira, 06/01 /1999). 

(12) "O convên io com as ONGs para 

ca pacitação e assessoria é dinheiro _jogado 

pelo ra lo; que as ONGs são quas.e todas 

pilantras, que os assessores da SMDS sabem 

apenas redigir belos projetas a assessoria é 

um desvio, é supérflua; que a assessoria é 

perfeitamente desca rtável, dispensável" (Re

latório MNMMR, abril , 1996, CT M adureira). 

(12') Relatório de O bservação Parti 

cipante de Karina Navarro, CT M adureira, 

06/01 /1999 ; Depoimento da Conselheira 

Mariângela Bartha de M anos Almeida; De

poimento do Conselheiro Eduardo Pires Lage 

do CT do M éier, no Grupo Focal da Pesqui

sa, ISER, M arço 1998. 

(13) "Aumento de questões reserva

das para a discussão nas reuniões, aumento 

da procura assessor/assessoria em nossa sede 

". (Relatório do FCDDH Bento Rubião, fe

vereiro, 1997). 

(13') D epo im ento d e Sé rgio 

Henrique Teixe ira Coordenador da Assesso

ria do FCDDH Bento Rubião, Junho de 1997 . 

(13b) idem ibidem. 

(13c) Opinião de uma Conselheira do 

CT Zona Su l no "Debate sobre o ECA e o CT 

no Município do R}" em julho 1997 promo

vido pela Fundação Fé e Amor ; Relatório 

de Observação Parti cipante da Assistente de 

Pesquisa Karina Nava rro, CT Zona Su l, 24/ 

11 / 98 ; Depo im ento da Conse lhe ira 

M ariângela Bartha de M anos Almeida no 

Grupo Focal da Pesquisa, ISE R, Março 1998.) 

(13d) Opiniões desfavoráveis e favo

ráveis existem no mesmo CT, como é o caso 

da Zona Su l: Conselheira Sarah Zagury: "É 
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uma boa assessoria" Conselheira Mariângela 

Almeida: "A reunião na UERJ a gente não foi 

porque o Bento Rubião não capacita nin

guém ( ... ) O Bento Rubião foi pago pra ca

pacitar e não deu ca pacitação nenhuma ( ... ) 

a gente ligava e não recebia retorno" . Outra 

opinião favorável num estilo "soft " - sem 

obriga toriedade mas como mais um recurso 

- é a da Conselheira M aria Auxiliadora do 

CT Bangu "Eu tive capacitação sim, e quan

do quero até hoje eu vou ao Bento Rubião 

( também a Promotoria, ao juizado) e eles 

me dão. Eu pego um caso, ponho debaixo 

do braço e sento com eles, com o Serginho 

I Sergio Henrique Teixe ira - Coordenador 

da Assessoria do FCDDH Bento Rubiãol que 

é da nossa área. E eu até hoje não tive um 

caso que seja problema" (Grupo Focal, I SE R, 

Março 1998) 

(14) Encontro do Colégio Assunção, 

fevereiro, 1997 . 

(15) Relatório MNMMR, abril , 1996, 

CT M adureira. 

(16) Encontro do Colégio Assunção, 

fevereiro, 1997. 

(17) Encontro do Colégio Assu nção, 

fevereiro, 1997. 

(18) Relatório mensal/outubro 96 -

Movimento Nacional de Meninos e Meni

nas de Rua. 

(19) "A Derrubada do Muro, as ONGs 

e a Monopolização", Carlos Nicodemos, Pro-

FLUXO DE ATENDIMENTO 

E 1) Instrumentos Para o 
Controle do Fluxo 

A demanda de casos e 
ocorrências que chega aos CTs é 
bastante volumosa, com tendência 
a um crescimento na medida em 
que o organismo vai se tornando 

jeto Legal, Centro de Defesa, Garantia e Pro

moção de Direitos Humanos, (IBISS). 

(20) Depoimento de Andrea Diniz, 

Coordenadora das Assessorias aos CTs, do 

FCDDH Bento Rubião, agosto, 1997. 

(21 )Depoimento de Sergio Henrique 

Teixe ira, Coordenador da Assesso ri a da 

FCDDH Bento Rubião. 

(22) "Agora não tem mais Assessoria. 

A assessoria agora é o seguinte, se você pre

cisar, você procura. Eles continuam ganhan

do, mas é bem menos" (Depoimento da 

Conselheira Maria Auxiliadora, do CT de 

Bangu, no Grupo Foca l da Pesquisa, ISER, 

Março 1998.) 

(23) "O conselheiro me informou que 

o convênio da assessoria com a Fundação 

Bento Rubião foi cortado pela Prefeitura des

de o mês passado" (Relatório de Observa

ção Participante de Karina Navarro, CT Cen

tro, 02/12/1998) 

conhecido da sociedade. Torna-se, 
portanto, imperioso um planeja
mento que controle essa demanda 
cada vez mais crescente 0 l. 

Como instrumentos para 
controlar o fluxo de demanda, 
foram criados pela Assessoria 
Formulários de encaminhamento. 
Mas a participação nos comentári
os e sugestões para a confecção 
dos Formulários por parte dos 



CTs foi escassa (Z>, levando, 
segundo os próprios conselheiros, 
à falta de adequação dos formulá
rios à realidade dos CTs (3) . Além 
disso, temos registro de que o 
envio desses formulários para o 
trabalho de alguns CTs pela 
SMDS apresentou falhas na 
periodicidade (4>. Se o observado 
se confirmar como uma tendência 
mais geral, a agilização ao encami
nhamento dos casos fica compro
metida por falta de provimento do 
instrumento básico e uniforme de 
registro , por parte da entidade 
mantenedora. 

E 2) Acompanhamento dos 
Casos 

O fenômeno que se constata 
no cotidiano dos CTs é que o 
fluxo de demanda ultrapassa a 
capacidade que estes organismos 
tem para absorvê-lo. Nota-se um 
atraso no encaminhamento dos 
casos (S) e principalmente a falta de 
acompanhamento dos casos 
encaminhados (G) _ O Conselho 

quase que se restringe aos casos do 
dia. Não consegue dar seguimen
to, pois no seu próximo plantão já 
atende a novos casos, e assim por 
diante m. Segundo Teixeira, 
quando o CT aplica a medida do 
art. 129 II (inclusão em progra
ma) deve estar sempre em contato 
com o programa para saber se dele 
estão participando, deve solicitar 
às instituições os relatórios sobre a 
participação e desenvolvimento 
do trabalho com aquele a quem a 
medida foi aplicada (B) _ Mas nem 

sempre há retorno por parte das 
instituições, como pode ser 
evidenciado a partir do depoimen
to de uma conselheira tutelar: 
" .. . quando nós encaminhamos 
para o programa da Prefeitura de 
creche ficamos em cima para 
termos um retorno. E quando não 
arruma encaminhamos para o 

Ministério Público. Este normaL
mente dá um retorno dos casos 
encaminhados para ele. Mas a 
partir do momento que encami
nha para o Ministério Público, 
eles vão estudar o caso e resolver. 
A gente espera uma respostà'(9). 

Ressalta-se que o acompanhamen
to do caso é importante, pois além 
de aplicar a medida, é preciso 
saber se o acompanhamento está 
transformando a realidade da 
ameaça ou da violação de direitos. 

D entre os motivos que . 
impedem um ritmo de acompa
nhamento das medidas aplicadas 
estão a falta de combustível para 
abastecer as viaturas e assim dar 
agilidade às visitas, como também 
o trabalho dos conselheiros sem 
tempo integral -os plantões - , 
pois muitas vezes o conselheiro 
não pode se deslocar em averigua
ções, porque caso o fizesse, na 
sede do CT não ficaria ninguém 
para os novos atendimentos. As 
reuniões colegiadas do CT , por 
sua vez - estas também exíguas -, 
só conseguem avaliar um número 
selecionado de casos, "os mais 
complicados" , eleitos como 
prioridade; a maioria dos casos 
então fica sob a responsabilidade 
individual de um Conselheiro, 
geralmente o que faz o atendi
mento, este consulta apenas os 
técnicos , repassando a eles o 
encaminhamento do caso. Além 
disso há a falta de planejamento 
interno para o desenvolvimento 
das atribuições (organização), 
devido à precariedade de recursos 
humanos e materiais (Jo>. Na falta 
das reuniões plenárias e do 
comparecimento integral dos 
conselheiros no mesmo dia toda 
semana, a comunicação entre os 
Conselheiros se dá por anotações 
em um caderno, onde relacionam 
os casos atendidos e encaminha
dos. Contudo, notamos uma 
preocupação em alguns CTs de 
buscar "maior agilidade na 
elucidação dos procedimentos 
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pendentes", e em esforços concen
trados para dar prosseguimento 
aos casos atendidos e ainda não 
solucionados (I I ) . 

Entendemos que este 
impasse só poderá se encaminhar 
para um equacionamento com a 
dotação de uma infra-estrutura 
melhor para os CTs, com mais 
combustível para as viaturas e 
espaço adequado para atendimen
to e com a presença de todos os 
conselheiros na sede no seu dia a 
dia ozl, dividindo-se entre atendi
mento e acompanhamento dos 
casos, com a realização das 
reuniões plenárias para aplicação 
da medidas, utilização correta dos 
formulários de atendimento, 
esclarecimento do papel do CT 
perante a sociedade civil e as 
instituições que interagem com o 
mesmo e exigir destas instituições 
o cumprimento do seu papel, 
adaptando-se à nova política de 
atendimento. Segundo o ex-vice
presidente do CMDCA, José 
Ricardo Cunha, "tem que haver 
também uma maior qualificação 
dos conselheiros, mais conheci
mento do ECA, preparo pedagó
gico para lidar com os casos. 
Reforçar a assessoria, com abertu
ra e receptividade dos conselhei
ros, pois estes resistem e só 
pensam nela diante das ausênci
as". 

Mesmo nestas condições de 
eficiência total de trabalho, o 
fluxo de demanda ainda seria 
estrangulador, acrescido das 
dificuldades que a chamada 
"retag~arda" possui de dar solução 
aos casos. Os conselheiros têm 
grande dificuldade de aplicar as 
medidas, pois no município do 
Rio de Janeiro, há um número 
insuficiente de abrigos, escolas de 
horário integral , creches, jardins 
de infância, curso de preparação 
para o trabalho, esporte, ativida
des culturais e de lazer, programa 
de atenção a crianças e adolescen
tes que venham sofrendo ameaça 

de morte, seja por parte dos 
traficantes ou dos policiais, assim 
como programas para cnanças que 
são encontradas em situação de 
risco, como a drogadição e a 
prostituição, além de falta de 
políticas públicas, destinadas a 
crianças e adolescentes deficientes. 
Tal fato nos faria pensar na idéia 
de aumentar o número de Conse
lhos Tutelares no município do R] 
e ampliar os serviços de retaguar
da, pois o CT é um aplicador de 
medidas. 

NOTAS 

(1) " Pianejamento que possa contro

lar a demanda que é cada vez mais crescen

te" (Relatório FCDDH Bento Rubião, CT 

Méier e Zona Su l, 15 maio-20 junho, 1996). 

"Em razão do grande volume do aten

dimento do dia, não foi possível realiza r reu

niões com todos ao mesmo tempo" (Relató

rio do FCDDH Bento Rubião, CT Bangu, 

Marco 1997). 

"Em razão do volume de trabalho no 

conselho (. .. ) não foi possível fazer reunião 

para estudo de caso" (Relatório do FCDDH 

Bento Rubião, CT Vila Isa bel, Marco, 1997). 

(2) "Vári as reuniões com Conselhei

ros Tutelares para colher sugestões e propos

tas de alterações Idos formulários! concreta

mente ter sido muito pouco propostas de 

mudanças" (Relatório do FCDDH Bento 

Rubião, 15 Maio-30 Setembro, 1996). 

"O envio de formu lári os não suscitou 

a contrapartida esperada junto aos Conse

lheiros. No universo de 1 O CTs apenas o de 

Ramos posicionou-se de forma mais incisi

va, refletindo um exame mais apurado da 

proposta ali submetid a" (Relatório do 

MNMMR, Agosto, 1996) . 

(3) "Falta de adequação do formulá

rio à rea lidade (Relatório de Capacitação e 



Assessoria aos CTs - FCDDH Bento Rubião, 

Janeiro, 1998). 

(4) "Colocaram ainda não terem sido 

atendidos pela SMDS, no que diz respe ito 

ao envio dos formulári os, urna vez que mui 

to dos que estão sendo utilizados são incor

retos" (Relatório do FCDDH Bento Rubião, 

CT Bangu, Marco, 1997). 

(5) "Os casos fi ca m parados nos CTs, 

o Ministério Público só recebe os casos de

pois da ava liação técnica e a equipe técni 

ca por sua sobrecarga de trabalho não faz a 

ava liação a tempo, pois também não há 

condições de trabalho adequadas, faltam 

sa las (Depoimento de uma psicó loga que 

trabalhou na equipe técni ca dos CTs). 

"Os acompanhamentos sempre são 

feitos, teria que ter urn tempo mais ági l para 

resolver mais depressa" (depoimento da 

Conselheira Tutelar Doracy de Madureira). 

(6) "A maioria dos casos são acom

panhados, na medida do possíve l" (depoi

mento da Conselheira Tutelar Doracy de 

Madureira) . 

(7) "apenas o plantonista e os mem

bros da equ ipe de apoio presente ... trans

formando ern momentos de mero esclare

cimento ... dificu ldades de sistematização 

ele demanda" (Relató ri o FCDDH Bento 

Rubião, CT Centro, 1 de Outubro-28 No

vembro, 1996). 

"Os conselheiros aplicam a medida 

e acompanham. Mas o que acontece no CT 

é que os conselhei ros fi ca m atendendo ca

sos, e muitas vezes não vêm numa reunião, 

não fazem fi sca lização das entidades, ver 

como está a situação el os abrigos. Os con

se lheiros fi cam vivendo o momento" (de

poimento da Conselheira Tutelar Mariangela 

ela Zona Su l). 

(8) Texeira, Sergio Henrique. Con

selho Tutelar ln Visua lizando a Política de 

Atendimento a Criança e ao Adolescente, 

Letters Editora, R], 1998. 

(9) Depoimento da Conselheira Tu 

telar Mariangela da Zona Su l. 

(10) Relatório de Ca pacitação e As

sessoria aos CTs - FCDDH Bento Rubião, 

Janeiro, 1998. 

(11 )"maior agi lidade na elucidação 

elos procedimentos pendentes; conservação 

el os documentos relati vos aos procedimen

tos já concluídos e arqu ivados" (Relatório 

Assoe. Beneficente S.Martinho, CDDCA D. 

Lu cian o M endes, CT Campo Grand e, 

Bangu, Sa nta Cruz, Fevereiro, 1996). 

"esforço concentrado para que não 

se acumule trabalho, fazendo com que até 

o fina l do ano corrente os casos que, deram 

entrada no Conselho sejam tomadas as pri 

meiras providências ca bíveis ern relação a 

eles" (Relatór io do MNMMR, CT 

Jaca repaguá, O utubro, 1996). 

"procedimentos requerem um estu

do mais elaborado e providências rápidas 

para urn desdobramento eficaz ... assesso

ria propôs ao conselho urn "mutirão " .. . par

te administrati va requer organização e ori 

entação quanto à expedição de documen

tos oficiais, form as de tratamento, redação, 

etc. (Relatório do CD DCA D. Luciano Men

des, Assoe. Beneficente, S.Martinho, Feve

reiro, 1996) . 

(12) "A so lução para melhora r o 

atendimento dos casos enca minhados seria 

traba lhar todos 

os conselheiros juntos, pois d ivide 

melhor o atendimento, tornando-o mais rá 

pido e conseqüentemente sobrando algum 

tempo para o conselheiro sa ir " (depoimen

to do conselheiro tutelar Wilson ele Vila lsa-

bel). 

" Pa ra dar conta do flu xo de deman

da, aplica r e acompanhar as medidas é pre

ciso, em primeiro luga r, a disponibi lidade 

do conselheiro, o conselheiro não pode tra

ba lhar um dia por semana, o conselheiro 

tem que traba lhar os sete dias da semana. 

Porque o conselhei ro está fazendo elo CT 

um " bico" ... Então, é preciso que eles se

jam mais disponíveis para a popu lação, e 

tirem urn tempo de suas outras atividades, 

e priorizem o CT" (depoimento do Juiz Siro 

Darlan da In fância e Juventude do Rio de 

Janeiro). 
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TIPOLOGIA 
DAS DEMANDAS 

F 1) Freqüência dos Casos, 
Medidas e Encaminhamentos 

A preocupação em estabele
cer uma tipologia da demanda 
que chega aos CTs no intuito de 

. . . 
prectsar quats os casos mats 
freqüentes, quais os serviços mais 
requisitados, colocou se desde o 
início do funcionamento dos 
Conselhos. Algumas iniciativas 
foram tomadas neste sentido ( J) e 
até um "survey" dos atendimentos 
praticados pelos CTs foi realizado 
entre os meses de Fevereiro e 
Junho de 1996, sendo consultados 
sete CTs: Centro, Zona Sul, Vila 
Isabel, Ramos, Jacarepaguá, 
Bangu e Campo Grande, e 
levantados um total de 2.663 
casos (2) . 

Como primeira análise dos 
dados, chegou-se a um levanta
mento da freqüência de casos por 
gênero e por faixa etária. Por 
gênero: 55%(11 O 1 casos) masculi
no e 45%(889 casos) feminino. 
Por faixa etária: 54%(1167) 0/11 
anos; 39%(856) - 12/17 anos; 
1 %(13) 18/acima; 6%(113) não 
declarada. 

Quanto à tipologia dos casos 
e sua incidência , a nosso ver, o 
documento misturou procedi
mentos diferentes numa mesma 
freqüêri.cia de 100%. Nos procu
ramos "decompô-los em categorias 
como: medidas, direitos violados, 
encaminhamentos e situações. 
Embora com essa falha do método 
estatístico, quando temos um 
percentual para todos os casos, 
mas estes não são apresentados 
como equivalentes, em cima do 
documento consultado, pensamos 
poder oferecer uma idéia da 
tipologia de demanda que passa 
pelos CTs. 

1) Medidas: requerimento 
de certidão de nascimento: 17% 
(447); encaminhamento ao 
abrigo: 15% (389); encaminha
mento à escola: 8% (200); 
atendimento médico: 6,8% (174); 
encaminhamento à creche: 6% 
(152); guarda provisória: 1,6% 
(42); encaminhamento ao juizado 
de Infância e Juventude: 1% (36); 
acompanhamento: 1% (25); 
solicitação de comparecimento: 
1% (26); representação ao 
Ministério Público: 0,5% (14); 
advertência: 0,4% (11); represen
tação a 1° vara: 0,3% (08); 
atendimento psicológico: 0,3% 
(07); . 

2) Direitos Violados: 
atendimento a maus tratos: 10% 
(261); abuso sexual: 1% (38); uso 
de drogas: 1% (28); abandono: 
0,6% (16). 

3) Situação: atendimento 
situação inadaptação: 4% (120); 
atendimento situação de conflito 
familiar: 3% (81): habitação 
(irregular?): 2,8% (73). 

4) Encaminhamentos: 
encaminhamento ao DPCA: 4% 
(111); bolsa de alimentos: 3% 
(75); encaminhamento a outros 
CTs: 1% (34); pensão alimentícia: 
1% (34); recambiamento: 0,8% 
(21); pedido de isenção de taxas: 
0,6% (16); reconhecimento de 
paternidade: 0,5% (13); FIA: 
0,4% (11). 

Não temos mais registros de 
outras iniciativas como essa de 
sistematização e tabulação da 
demanda. 

Com relação à tipologia da 
demanda que chega aos Conselhos 
Tutelares encontramos grande 
dificuldade de elaborar um 
levantamento quantitativo 



preciso, devido à escassez e à 
ausência de padronização dos 
dados existentes nos CTs. Somen
te 5 CTs elaboraram algum 
levantamento da tipologia da 
demanda. Mas destes 5 CTs 
somente o Conselho Tutelar de 
Campo Grande produz um 
relatório de atendimento periódi
co desde o início da sua implanta
ção, em 1996. Os outros 4 CTs 
dispõem somente de um levanta
mento parcial: Vila Isabel (1996/ 
1° semestre de 1997), Madureira 
(1998), Bangu (1997/1° semestre 
de 1998), Ramos (1 ° semestre de 
1996). 

Apesar da dificuldade para 
analisar os dados chegamos ao 
levantamento de algumas questões 
referentes a freqüência de casos 
por gênero, faixa etária, e encami
nhamentos feitos pelos Conselhos 
Tutelares. 

Por gênero, a maior incidên
cia é sobre o sexo masculino: 1996 
- Campo Grande (227 casos -
57%), Madureira (451 casos-
59%), Vila Isabel (421 casos-
56%), Ramos (230 casos- 57%). 

Por faixa etária, a maior 
ocorrência concentra-se entre O -
11 anos, período correspondente à 
infância, tal como define o ECA: 
1996- Campo Grande (250 casos 
- 64%), Vila Isabel ( 724 casos-
85%), Ramos (230 casos-57%). 

Os serviços requisitados aos 
CTs com maior freqüência são os 
de apoio sócio-familiar e de 
solução de problemas nas áreas de 
educação e saúde. No ano de 
1998, os CTs Bangu, Méier <3l e 
Madureira obtiveram as seguintes 
freqüências: 

Bangu 

- Escola 4 (280 casos- 33,8%) 
- Solicitação de cesta básica (91 
casos -11 %) 
- Requisição de certidão de 
nascimento/óbito (82 casos-
10%) 

Méier 

- Requisição de certidão de 
nascimento/óbito (238 casos-
16,5%) 
-Escola (238 casos - 16,5%) 
-Solicitação de abrigo (149 casos 
- 10,3%) 

Madureira 

- Escola(426 casos- 18%) 
- Saúde5 (354 casos- 15%) 
- Solicitação de abrigo (221 casos 
- 9,3%) 

Apesar de numericamente as 
denúncias de ameaça ou violação 
dos direitos da criança e do 
adolescente que chegam aos 
Conselhos Tutelares serem em 
grande parte relacionadas às áreas 
de saúde, educação e apoio sócio
familiar, o atendimento à situação 
de risco psicossocial é bastante 
elevado. Esse aspecto pode 
evidenciar que as antigas deman
das do judiciário e o sistema de 
segurança pública vêm sendo 
reorientados aos CTs e encami
nhados aos fóruns competentes <Gl . 

Através do levantamento dos 
relatórios de capacitação e assesso
ria aos Conselhos Tutelares dos 
anos de 1997 I 1998, desenvolvidos 
pela FCDDH Bento Rubião, 
podemos identificar outras 
questões referentes à tipologia das 
demandas. 

As denúncias que chegam 
aos CTs são feitas com maior 
freqüência pelos próprios respon
sáveis da criança e do adolescente. 
Em segundo lugar, aparecem os 
profissionais que trabalham nas 
instituições: assistentes sociais, 
policiais, funcionários dos abrigos, 
dos hospitais, etc, pois na maioria 
das vezes trata-se de situações 
frente as quais essas pessoas são 
colocadas no exercício de suas 
atividades profissionais e que por 
entendê-las como casos de ameaça 
ou violação de direitos, efetuam 
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denúncias aos CTs. Em terceiro 
lugar, aparecem pessoas "conheci
das" das crianças e adolescentes, 
vizinhos, namorados, amigos, ou 
seja, pessoas próximas do seu 
grupo familiar. 

Vale ressaltar que a maior 
parte das denúncias são perpetra
das por pessoas conhecidas da 
criança e do adolescente: pai/ mãe, 
padrasto, outros familiares, 
vizinhos, amigos. 

Mas ao mesmo tempo que a 
família desempenha o papel de 
protetora da criança e do adoles
cente, ela também é acusada de 
violadora de direitos, como maus 
tratos, abuso sexual, negligência, 
etc, pois a maioria das denúncias 
que chegam aos CTs são de 
violações cometidas pela própria 
família. 

Outra questão identificada 
nos relatórios é de que a maioria 
das denúncias tiveram como alvo 
as próprias crianças e adolescentes. 
Trata-se de situações em que os 
pais, ou instituições como escola 
foram aos CTs queixar-se do 
comportamento, como desobedi
ência, envolvimento com drogas, 
cometimento de infrações, etc. 

F 2) Banco de Dados 

Porém, no processo de 
licitação promovido pela SMDS 
para definir a Assessoria aos CTs 
para o ano de 97, a proposta 
vitoriosa do FCDDH Bento 
Rubião apresentava como diferen
cial em: relação à concorrente um 
projeto de elaboração de um 
"Banco de dados que sistematize 
demandas, medidas protetivas, 
encaminhamentos, que busque 
padronização e inferências sobre o 
trabalho dos CTs, de modo a 
otimizar o próprio trabalho dos 
CTs, bem como subsidiamento à 

deliberações de políticas do 
CMDCA" m. 

Esse projeto começou a ser 
levado a cabo, porém foi suspenso 

para evitar superposição de 
esforços com outra iniciativa do 
Ministério da Justiça, o SI PIA, 
um sistema de Banco de Dados 
elaborado para sistematizar e 
quantificar todas as informações 
dos casos atendidos nos CTs. O 
SIPIA também foi elaborado para 
possibilitar um sistema que viesse 
a integrar e homogeneizar as 
informações em esfera nacional. 
Este programa foi criado pelo 
técnico da antiga LBA, Sr. Luigi 
Battaglia e testado inicialmente, 
em alguns municípios - o Estado 
do Rio de Janeiro ficou de fora
"mas foram constatados alguns 
problemas com a primeira versão, 
houve uma revisão e uma 
reformulação de todo o material. 
Nesse ínterim aconteceu a 
extinção da LBA e com isso, esse 
material foi para o Ministério da 
Justiça e lá ficou engavetado e 
empacotado. Agora, há uma 
intenção do Ministério da Justiça 
de divulgá-lo e estava no 
CONANDA distribuindo uma 
folha sobre o SIPIA, de implantar 
o sistema" (BJ . 

A idéia do SIPIA era de que 
as informações, na medida em que 
fossem sendo trabalhadas dentro 
do sistema, possibilitassem o 
acesso a dados objetivos e fidedig
nos para subsidiar a formulação e 
execução de políticas voltadas para 
a Infância e Adolescência. Além 
disso, o SIPIA consiste numa 
proposta de classificação dos tipos 
de violação do ECA, acompanha
do de suas definições. Segundo o 
Juiz da Infância e Juventude do 
Rio de Janeiro, Siro Darlan, o 
trabalho do SIPIA é de suma 
importância para a articulação 
entre os CTs: "uma criança que 
foge de casa, uma criança que 
desapareceu, muitas vezes aparece 
em outro lugar, e quantas vezes a 
gente recebeu ligações de conse
lheiros tutelares de outros Estados 
para agir em função de defesa de 
uma criança sumida, mas se 
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houvesse o trabalho do SIPIA, o 
dispêndio de tempo seria bem 
menor"(l999). E quando a 
implantação do sistema ocorrer, os 
Conselheiros e técnicos dos CTs 
deverão ser treinados para operar 
o sistema e alimentar com dados 
do cotidiano o Banco de Dados <9l. 

NOTAS 

(1) "Começamos levantamento de for

ma simplificada com a finalidade de traçar

mos o panorama das demandas" (Relatório 

do MNMMR, Abril , 1996). 

Foi estabelecida pela entidade asses

sora CDDCA D.Luciano Mendes em Setem

bro de 96, uma proposta de ofi cina de Plane

jamento e Formação para os CTs de C.Crande, 

S.Cruz e Bangu, que tinha dentre seus objeti

vos, mapear "quantos casos foram atendidos 

e registrados até o momento?, o que se tem 

feito com maior freqüência?, quais os servi 

ços registrados com maior freqüência?, quais 

são as dificuldades mais freqüentes?" (Relató

rio do CDDCA D.Luciano M endes, Assoe. 

Beneficente S.Martinho, Setembro, 1996). 

(2) "Conselho Tutelar. Atendimento 

realizado Fevereiro a junho de 1996", Prefei

tura da Cidade do Rio de janeiro, Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Socia ll , Im

prensa da Cidade. 

(3) Os dados estatísticos do Conselho 

Tutelar do Méier do ano de 1998 foram tabu

lados pela pesquisa. 

RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL 

G 1) A "Retaguarda" da 
"linha de Frente" 

O necessário relacionamento 
dos CTs com a chamada rede de 

(4) Os serviços solicitados em relação 

à escola são de matrícula, transferência e re

quisição de documentos, tais como histórico 

e declaração escolar. 

(5) Os serviços so licitados em relação 

à área da saúde são de atendimento médico, 

internação hospitalar, atestado médico, etc. 

(6) Diagnóstico Nacional: a situação 

de implantação e grau de institucionalização 

dos CMDCAs, CTs e FIAs no Brasil , Rj, IBAM, 

Ministéri o da justi ça, Secretaria Nacional de 

D.H. & Unesco, 1998. 

(7) Projeto de Ca pacitação e·Asses

soria aos CTs do Rio de janeiro, Produtos: 

1) Desenvolvimento ele Software (Banco 

de Dados), FCDDH Bento Rubião, 1997. 

(8) Depoimento ele José Ca rlos da 

Costa Barros ln Infância, Adolescência e Po

líticas Públicas: Discutindo Conselhos, Fun 

dos e Abrigos. O live ira, Antônio Carlos (org.). 

Nova Pesquisa e Assessoria em Educação, RL 

1997 . 

In formações de Andrea Diniz, do 

FCDDH Bento Rubião, Coordenadora ela 

Assessoria aos CTs, e responsável pela im

plantação do Banco de Dados. Informações 

iniciais prestadas por Luigi Battaglia do SI PIA. 

proteção e serviços à criança e 
adolescência se encontra bastante 
obstruída, com muitos entraves 
para uma verdadeira ação contí
nua. Na verdade, os CTs são o 
pólo avançado dessa rede em 
relação às demandas da sociedade, 
razão pela qual o conjunto de 
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instituições e programas de 
atendimento à criança e adoles
cente são conhecidas pelo jargão 
de "retaguarda" dos Conselhos. Só 
que, na maioria das vezes, os 
conselheiros ficam desguarnecidos 
dessa "retaguarda". Há uma falta 
de rede de serviços adequada para 
o atendimento ao encaminhamen
to do CT, principalmente na 
Zona Oeste, o que impede o 
desenvolvimento das atribuições 
dos Conselhos, e em particular, 
no que tange ao atendimento 
especializado e personalizado, 
como por exemplo, que respeitam 
a faixa etária e entidades de 
atendimento a crianças e adoles
centes usuários de drogas, vítimas 
de maus-tratos e abuso sexuais, a 
crianças autoras de ato infracional 
e de acompanhamento e apoio à 
família. 

A função precípua do CT é 
detectar a violação dos direitos à 
infância e adolescência, aplicar a 
medida protetiva e encaminhar o 
caso as autoridades administrati
vas ou aos programas governa
mentais. Porém, ao realizar sua 
tarefa, os CTs expõem a debilida
de da rede pública em atender e 
solucionar seus encaminhamen
tos. O atendimento emergencial é 
prestado nos CTs, porém es te 
sofre solução de continuidade 
devido às deficiências do sistema 
público de garantia de direitos . 
V árias medidas encaminhadas 
pelos CTs ficam sem resposta (ll , e 
segundo· avaliações internas dos 
CTs e suas assessorias" num 
período de 04 meses, dos cem 
casos encaminhados, apenas 1 O% 
desta demanda recebeu interven
ção" '2l . Segundo Texeira'3l quando 
há descumprimento de suas 
medidas, o CT pode representar 
junto à autoridade competente 
para que ela obrigue, judicialmen
te, o cumprimento da medida. No 
entanto, o CT deve procurar zelar 
pelo bom diálogo entre as partes, 
conscientizando-se da importância 

de sua atuação e quais são as suas 
atribuições. Mas ao mesmo 
tempo, o CT não deve deixar de 
ser firme no desenvolvimento de 
suas atribuições, porém essa 
firmeza não é sinônimo de 
truculência, desrespeito e abuso de 
autoridade. A imagem do CT, 
como um "termômetro" da 
existência de problemas indica 
que os conselheiros tutelares, para 
minimizar os problemas de 
retaguarda, deverão ser os agentes 
capazes de enunciar os problemas 
com os quais se defrontam, 
tornando-os dignos de atenção de 
políticas e ações sociais. O CT 
não pode ser uma defesa de 
reclamação e sim um órgão 
articulador que venha 
emcaminhar a defesa de direitos e 
não uma delegacia de soluções de 
problemas. 

Dessa forma, os CTs ficam 
submetidos a um trabalho 
extenuante, sem ver o resultado de 
suas medidas '4l. O dispêndio de 
tempo e energia é imenso para 
tentar assegurar o cumprimento 
de suas resoluções'5l e essa situação 
perdurando implica para os 
Conselheiros desânimo e acomo
dação, "cansados de esbarrarem na 
pesada burocracia do poder 
público" (G) e, faz com que, em 

alguns Conselhos, todo o tempo 
disponível seja aplicado ao 
atendimento direto. Muitas vezes 
os CTs ficam também expostos a 
cobranças e pressões as quais não 
podem equacionar por não ser 
mais a sua alçada. Às vezes essas 
pressões são provenientes de 
instituições da própria rede, como 
o Juizado de Menores, que exige 
que os CTs abriguem crianças e 
adolescentes de rua- inclusive 
invocando o artigo 236 do ECA, 
que pune aqueles que 
descumprirem as ordens de 
autoridade judiciária- sem levar 
em conta o problema da 
superlotação dos abrigos e casas de 
acolhida (7) . Para os Conselheiros e 



Assessores urge que o CMDCA 
"busque alternativas" numa 
formulação de políticas públicas 
que articulem as instituições do 
sistema de garantia de direitos, no 
sentido de evitar entraves e 
obstruções nos encaminhamentos 
das medidas protetivas às viola
ções de direitos da infância e 
adolescência. 

Aliás, os Conselheiros ficam 
entre um "fogo cruzado" no meio 
dessas instituições já consolidadas, 
incapazes de resolver, porém 
responsabilizados pelo não 
cumprimento do fluxo das 
medidas necessárias para reparar a 
violação dos direitos das crianças e 
adolescentes (Rl. Muitas vezes, 
mover-se nesse emaranhado de 
instituições, diante de situações 
distintas, tem gerado dúvidas 
entre os Conselheiros (9l. Por 
outro lado, as condições oferecidas 
aos CTs para acessar as institui
ções são insuficientes, e se nota a 
"precariedade de referências 
(listas) de encaminhamento aos 
serviços de atendimento a crianças 
e adolescentes no município. O 
cadastro utilizado, elaborado pela 
SMDS, é bastante incompleto e 
possui dados incorretos", portan
to "com uma material mais 
completo e atualizado" será 
possível "otimizar os trabalhos dos 
CTs, que precisam atender uma 
demanda bastante grande" ( Io)_ Por 
exemplo, "um banco de dados em 
que constem as entidades de 
atendimento do município e quais 
os programas que desenvolvem, 

. . 
para que ass1m possam ser ma1s 
ágeis em seus encaminhamentos" 
( II ) 

Também o serviço de 
atendimento público, nas suas 
defi ciências, é protegido pela Lei, 
para o não cumprimento das 
medidas aplicadas pelos Conse
lheiros: se não há vagas em escolas 
e hospitais, não há como fazer 
valer a forca de lei da medida. 
Logo, para obter êxito na sua 

missão, os Conselheiros não 
apenas invocam a força da 
medida, mas articulam relações 
políticas que lhe permitem seu 
cargo público, com diretores de 
escolas e hospitais, etc. Esse atalho 
do "jeitinho" brasileiro, mais que 
os canais institucionais, tem feito 
seguir o fluxo de atendimento dos 
CTs ( I ll . Tal maneira de proceder 
leva a uma "maior incidência de 
práticas assistencialistas do que 
um atendimento voltado à defesa , 
garantia e promoção de direitos , 
Possivelmente uma das razões 
nasça do processo de escolha que 
privilegia candidatos originários 
de entidades envolvidas em 
programas assistencialistas" (!3l . 

Torna-se então, necessário 
um papel mais ativo dos CTs 
junto ao CMDCA, no sentido de 
municiá-lo de experiências 
concretas para que o segundo 
possa formular políticas públicas 
que venham ao encontro das reais 
necessidades de atendimento às 
demandas da população que 
chegam aos CTs. Para tal, urge 
que se estabeleçam Banco de 
Dados, que mapeiem a demanda, 
o perfil e a freqüência dos casos 
existentes (' 4l . Isto seria de grande 
valia para o estabelecimento de 
políticas públicas claras, no 
sentido de reverter o quadro de 
violações aos direitos das crianças 
e adolescentes no município do 
Rio de Janeiro. Torna-se também 
necessária a participação dos CTs 
junto aos órgãos mumC!pais para 
influir na elaboração da proposta 
no orçamento dos programas de 
atendimento ao direitos da criança 
e do adolescente (art.l36,IX), 
além de subsidiar o Conselho de 
Direitos na formulação de 
políticas públicas através da 
sistematização dos casos atendidos 
pelo CT. Essa sistematização 
poderá revelar uma realidade que 
indique a necessidade de um 
determinado programa ou 
projeto. 
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Também é imprescindível 
que sejam implementados e 
revitalizados os programas de 
atendimento à criança e ao 
adolescente na proporção da 
demanda existente, pois a estrutu
ra oferecida inviabiliza o trabalho 
dos CTs. Para tanto é necessário 
que o CMDCA agencie os 
recursos do Fundo Rio de apoio à 
criança. Só assim se poderá 
atender e encaminhar o fluxo de 
demanda que chega aos CTs, sem 
interrompê-lo na ineficiência da 
falta de uma "retaguarda''. 

Depois dessa análise geral, 
passaremos agora a relatar o 
relacionamento institucional dos 
CTs com cada uma das institui
ções do sistema de garantia de 
direitos da criança e adolescente. 

G 2) RELACIONAMENTO 
COM AS CRs - SMDS -
CM DCA 

O fato das CRs - que 
representam a descentralização da 
SMDS pelas áreas do município 
estarem designadas pelas SMDS 
para proverem os CTs faz da 
relação entre ambos uma das mais 
tensas, pois envolve todos os 
problemas cotidianos. Tanto 
questões de infra-estrutura para o 
funcionamento dos CTs, quanto 
questões referentes ao encaminha
mento das medidas aplicadas 
pelos CTs, encontram nas CRs, a 
primeir·a instância de resolu
ção(l5). Devido ao "excessivo 
atrelamento de estrutura às CRs 
para o funcionamento dos CTs", 
estes terminavam tendo suas 
orientações encaminhadas "com 
base na conveniência das CRs" Cl6), 

ou seja, quando a coordenadora 
de uma CR entende a necessidade 
de um trabalho conjunto com o 
CT de sua área, o processo flui, do 
contrário o trabalho dos CTs fica 
comprometido Cl?). Na pauta das 

avaliações dos Encontros promo
vidos pela Assessoria aos CTs, a 
"necessidade de reuniões periódi
cas entre CT e CR para melhorar 
as relações" (I s) foi uma preocupa
ção constante, e não raro as 

• o " assessonas mencwnavam entraves 
no relacionamento" entre as duas 
instâncias que requeriam que 
"fizéssemos uma mediação entre 
os dois órgãos ouvindo reclama
ções recíprocas" ( l 9) . Assim, é 
imprescindível que essa relação 
esteja "azeitada" de forma a fazer 
fluir toda a demanda das popula
ções locais, pois como os CTs, as 
CRs são a parte da administração 
pública que se situam dentro das 
áreas carentes do município. 

Outra reclamação dos CTs é 
que a SMDS deveria fazer uma 
maior divulgação do trabalho dos 
Conselhos, além dos projetos 
realizados por ela c2o). Em março 
de 1999, foi realizado um Centro 
de Estudos com os conselheiros 
tutelares, e um dos assuntos 
abordados foi a apresentação dos 
programas sociais que a SMDS 
desenvolve junto à população do 
município do Rio de Janeiro 
formulados para intervir em 
diferentes situações de exclusão e 
faixas etárias, alvo de diferentes 
ações nas áreas de saúde, trabalho, 
educação, atendimento social, 
cultural e lazer (21). 

A relação do CT com a 
CMDCA também se dá pela falta 
de parceria e se apresenta em 
dilema com as dimensões de apoio 
mútuo, limitado à extrema 
necessidade demarcada pelo 
conflito (22) . 

G 3) Relação com o Juizado 
da Infância e juventude, Mi
nistério e Defesoria Pública 

A área jurídica do sistema de 
garantia de direitos da criança e 
adolescente parece ser uma relação 



bastante privilegiada pelos CTs, 
por entenderem ser esse um 
espaço de excelência, para a sua 
atuação. Dessa forma, no enten
der de alguns conselheiros, porque 
"o conselho tem acesso direto a 
todas as instâncias do poder 
judiciário, por isso "qualquer 
outra instância que não seja 
jurídica é considerada "supérflua" 
<
23l . No caso do Ministério 
Público, este é "entendido como 
órgão suficiente para dirimir 
quaisquer dúvidas inerentes ao 
funcionamento do Conselho" <

24l . 

Mas a relação entre os CTs 
com o Judiciário é bastante 
conflituosa, principalmente com o 
Juiz da Infância e Juventude e a 
Promotoria, no que diz respeito 
~o cumprimento dos papéis. Os 
conselheiros alegam que "como o 
Juizado perdeu parte do seu 
poder, ainda tem uma reação de 
negação à existência dos CTs" <25l . 

E por isso dificultam o trabalho 
dos conselheiros, através da falta 
de retorno do MP sobre os casos 
encaminhados pelo CT, centrali
zação e burocratização dos casos 
por parte do Juizado, encaminha
mentos errados, além do número 
insuficiente e de grande 
rotatividade de defensores públi
cos e promotores, o que dificulta 
o acompanhamento dos casos <

26l . 

Segundo Ribeiro <27), esse entrave 
no trabalho dos conselheiros por 
parte do Juizado salienta que o 
"poder" de decisão dos conselhei
ros é bastante frágil e que estão 
submetidos ao julgamento de 
instâncias consolidadas, tais como 
o poder judiciário. 

O Judiciário , por sua vez, 
defende-se alegando que a aproxi
mação com os conselheiros é 
difícil, pois estes afirmam que 
"têm autonomia, independência, e 
que não têm de ter interferência 
do Judiciário" <

28
). Segundo o 

depoimento do Juiz da Infância e 
Juventude, Siro Darlan, este alega 
que já tentou um estreitamento na 

relação com os conselheiros, 
oferecendo-lhes o espaço do 
Juizado para que fizessem plantões 
nos finais de semana, mas eles se 
recusaram. E promoveu também 
cursos de capacitação gratuitos, 
mas a freqüência foi baixa, em 
torno de 30%. 

Apesar das divergências , é o 
Juizado da Infância e Adolescência 
que vem mais solicitando os CTs 
com uma demanda regular e 
crescente <

29l , como as exigências 
de abrigar crianças e jovens 
recolhidos nas ruas pelos comissá
rios de menores <30l e acompanhar 
as reintegrações familiares de 
crianças abrigadas, por determina
ção do Juiz, "verificando se houve 
ou não crianças abrigadas", e 
"verificando se houve ou não 
alterações nas condições de vida 
de seus familiares, aplicando-lhes 
as medidas necessárias" <31l . 

Mesmo assim, constata-se, através 
de checagem da assessoria, que 
nos casos encaminhados do Juiz 
para o CT "não há cobrança", "os 
casos encaminhados do Juiz não 
são trabalhados" podendo haver 
"possível fiscalização do MP" <32l . 

Vale ressaltar as atribuições 
dos CTs em relação aos seguintes 
órgãos da política de atendimen
to: 

Ministério Público: Encami
nhar notícia de fato que constitua 
infração administrativa ou penal 
contra os direitos da criança e do 
adolescente (art.l36,IV,ECA). As 
infrações administrativas estão 
previstas nos arts. 228 e 224 do 
ECA, no Código Penal e Leis 
Extravagantes. Representar ao MP, 
para efeito das ações de suspensão 
ou perda de pátrio poder 
(art.l36,XI,ECA). 

Delegacia de Polícia: Enca
minhar à DP, adolescente apreen
dido em flagrante de ato 
infracional, juntamente com o seu 
condutor, que porventura tenha 
sido levado ao CT. 

justiça da Infância e juventu-
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de: Representar junto à autoridade 
judiciária, nos caso de 
descumprimento injustificado de 
suas deliberações (art.136, III, b, 
ECA). Encaminhar à autoridade 
judiciária os casos de sua compe
tência (art.136, V, ECA). Repre
sentar a autoridade judiciária nos 
casos de constatação de 
irregulariedades em entidades de 
atendimento (art.191, ECA). 
Representar junto à autoridade 
judiciária nos casos de infração 
administrativa às normas de 
proteção à criança e ao adolescen
te. Essas normas estão prescritas 
no art.101, de I a VI, para o 
adolescente autor de ato 
infracional (art.136, VI, ECA). 
Representar em nome das pessoas 
e da família, contra a violação de 
direitos previstos no art. 220, 
Parágrafo 3°, II da CF(art.136. 
X). 

G 4) Relação com a Socieda
de Civil 

Por fim, registra-se também 
uma relação dos CTs com a 
Sociedade Civil organizada, em 
encontros com entidades de apoio 
e garantia de direitos infamo
juvenis e associação de moradores. 
Isto se deu mais quando da 
implantação dos CTs e se chamou 
"Encontros de Sensibilização da 
Comunidade" <33>. 

Registramos a continuidade 
da reali~ação desses eventos apenas 
em alguns CTs, de uma forma 
pontual, porém que expressam 
um propósito de "divulgar a 
atuação do Conselho Tutelar na 
comunidade, para torná-lo mais 
conhecido como ferramenta de 
luta na garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes" <

34
• 

De modo geral, a relação do 
CT com as organizações das 
comunidades encontra-se nos 
programas de atendimento, 

movimentos populares e associa
ções de moradores. A forma da 
interação do CT com essas 
organizações se dá através de 
reuniões periódicas, palestras, 
cursos, conferências e participação 
com equipes de apoio. 

Alguns CTs também 
lembram a necessidade de uma 
parceria com setores da sociedade 
civil, como associação de pais e 
professores, para evitar a evasão 
escolar e a violência doméstica <35>. 

Outro ponto importante a 
ser destacado é a relação dos CTs 
com os abrigos, bastante 
conflituosa, pois devido à 
desinformação sobre o papel dos 
CTs, estes são vistos apenas como 
fiscalizadores <

36>, aqueles que 
veem se o ECA está sendo cum
prido, criando por parte dos 
profissionais das entidades de 
atendimento, por parte das escolas 
e das instituições de atendimento 
em geral uma certa resistência em 
relação ao CT (37) . 

Outro problema enfrentado 
pelos CTs é a falta de retorno dos 
casos encaminhados aos abrigos, 
mas para que isso não ocorra 
"sempre que o CT tiver que fazer 
alguma inclusão, em algum 
programa de atendimento ... deve 
preocupar-se em entrar em 
contato com a entidade para qual 
está encaminhando a criança e/ou 
adolescente. Este contato tem por 
objetivo estabelecer uma parceria 
com a entidade ou instituição, a 
fim de requerer cuidados ... para o 
caso, como também para haver 
um constante acompanhamento 
pelo CT" <38>. E para que esse 
acompanhamento seja feito de 
maneira correta, os CTs devem 
fazer um mapeamento das 
entidades da região para saber 
quando e como encaminhar. 

Vale ressaltar que, através do 
levantamento dos documentos 
expedidos e enviados aos Conse
lhos Tutelares nos anos de 1997 I 
1998, registramos 152 instituições 



que se relacionam, tanto no 
âmbito governamental, como não 
governamental <39). 

NOTAS 

(1) "No atendimento dos casos en

ca minhados, irregularid ades obse rvadas 

pelos conselheiros e técnicos e medidas 

cabíve is de acordo com as atribuições do 

CT. ... dificuldades no encaminhamento de

vido à inexistência de retaguarda"(Relatório 

do IBI SS CT Ramos, 18/ 2-30/4, 1996). 

"Tampouco a rede de serviços está 

preparada para a demanda que ve nha 

ocorrer" (Relatóri o do IBI SS, Méier, 18/2-

30/4, 1996) . 

"Casos de maus tratos enca minha

dos à I Central de Inquérito, sem resposta, 

ofício não loca lizado na Central . CT: Rei

teração do ofício de enca minhamento do 

caso" (Relatório do FCDDH Bento Ru bião, 

março de 1997, CT Bangu). 

"Programas de Abrigo : "Projeto Ri o 

Prisma"- programas com falta de vagas para 

encaminhamento dos casos" (Relatóri o do 

FCDDH Bento Rubi ão, janeiro, 1997). 

(2) Relatório do IBISS, 18/02-30/04/ 

96, CT Méier. 

(3) Texeira, Sergio Henrique. Con

selho Tutelar ln Vi sualizando a Políti ca de 

Atendimento a Cri ança e ao Adolescente, 

Letters Editora, RJ, 1998. 

(4) " Preca riedade da existência dos 

programas de retaguarda que transformam 

um atendimento e urna aplicação da me

dida protetiva em um trabalho ... excessi

va mente lo ngo e penoso." (Relató ri o 

FCDDH Bento Rubião 15 março - 30 se

tembro, 1996). 

"A falta de programas e projetas de 

retaguarda vem multiplica ndo o trabalho 

de conselheiros e técnicos .. .. alguns Con

selhos com todo o tempo di sponível dedi -

cado ao atendimento direto" (Relatóri o 

FCDDH Bento Rubi ão março, 1997) . 

(5) "Atendimento aos casos ... ex i

gia a presença no mínimo de 2 conselhei

ros, equipe de apoio ... até a madrugada 

tentando enca minhar casos junto a precá

ria e resistente rede de serviços e de enti· 

dades de atendimentos" (Relató ri o do 

IBISS, janeiro/ fevereiro, 1996). 

(6) Relatóri o FCDDH Bento Rubião, 

outubro-29 novembro, 1996. 

"Dificuldades com a falta de reta

guarda pa ra o enca minhamento dos 'casos 

atendidos ( ... ) desestímulo ao traba lho de 

co nse lheiros e técni cos" (Relató ri o do 

FCDDH Bento Rubi ão, janeiro, 1997) . 

(7) "Advento do recolhimento pro

movido pela Primeira Vara da Infância e 

ju ve ntude (o chamado "ôni bus do amor " 

ou "S irão") especialmente porqu e o nú

mero enca minhado ao CT é maio r que o 

se u grau de suportabilidade. A situação 

pi ora porque o enca minhamento fe ito por 

um co missá rio de menor acompanhado 

de ameaça penal de embaraço da ação 

da autorid ade, prevista no arti go 236 do 

ECA ... imprescindíve l que o CM DCA bus

que alternati vas" (Relatóri o FCDDH Ben

to Rubi ão, 1 o utubro - 25 nove mbro 

1996). 

(8) " Inúmeras reuniões para as quais 

os conse lheiros foram convocados; com o 

Ministério Pú blico, Defensaria Pública, jus

ti ça da Infância e Adolescência, CMDCA, 

SMDS .... desarti culação destas ações e ori 

entações daí advindas constitui- se o caos 

... não eram claros os papéis de cada um 

destes atares no cenári o" (Relatóri o do 

IBISS, janei ro e fevereiro, 1996). 

(9) "Dirimir dúvidas acerca de sua 

relação com outros órgãos da política de 

atendimento como entidades, Juizado e 

Ministéri o Públi co" (Relató ri o FCDDH 

Bento Rubi ão, 01 janeiro-23 feve reiro, 

1997). 

(1 0) Re lat ó ri o FCDDH Bento 

Rubi ão, fevereiro, 1997. 
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(11 ) Relató ri o FCDDH Bento 

Rubião, janeiro, 1998. 

(12) Depoimento de Andrea Diniz, 

Coord enadora das Assessorias aos CTs, 

1996-1997. 

(13) ANCED/MNMMR. Conse lhos 

Tutelares no Bras il. Perfi l dos Conselheiros 

e Atuação no Sistema de Garantia de Direi

tos, Recife, 1997. 

(14) SIPIA Luigi Battaglia . 

(15) "A difícil re lação com a CR tem 

levado a um tota l desatendimento das ne

cessidades do CTs, principalmente de es

paço físico e disponibilidade de veículo" 

(Relatório de Capacitação e Assessoria aos 

Conselhos Tutelares- Rio - FCDDH Bento 

Rubião, janeiro, 1997). 

(16) Relatóri o do FCDDH Bento 

Rubião, janeiro, 1997. 

(17) "Participação da CR foi funda

mental, elencou ... quais entidades a serem 

convidadas, enviou convites, esteve presen

te no encontro" (Relatório do MNMMR, fe

vereiro, 1996). 

"Percebeu-se que a coordenadora da 

CR mantém excelente entrosamento com 

os Conselheiros eleitos e que reúne um es

pírito de colaboração promissor"( Relatório 

do MNMMR, CT Jaca repaguá, fevereiro, 

1996). 

"Presença das coordenadoras dos 

CRs, efetiva participação, levantando difi

cu ldades encontradas com os Conselhos, 

demonstràndo interesse em participar e 

co ntribu ir para o trabalho. Participação 

muito importante para que os CTs tenham 

contato com a rea lidade das CRs para que 

conheça m seus limites e possibilidades de 

ajuda aos CTs" (E ncontro do Colégio Assun 

ção, 1997). 

"Total descompromisso da CR com 

o CT da área livre de ser adiada ... não foi 

possível contar com a CR da SMDS embora 

estivesse presente na sede da CR 2.2 (CT 

Vila Isabel, feverei ro, 1996). 

"Esta coordenadoria não está dis

ponível para colaborar ou favorecer o pro

cesso de ca pa citação" (Relatório do 

MNMMR, CT Vila Isabel, fevereiro, 1996). 

" Ela transmitiu uma postu ra ciosa em 

controlar os movimentos e ações do CT, o 

que nos deixou preocupados" (Relatório do 

MNMMR, CT Madureira, fevereiro, 1996). 

"Não houve participação da CR Vila 

Isabel"( Relatório do MNMMR CT Vila Isa

bel, fevereiro, 1996). 

"Reunião da SMDS com a Coorde

nadora do CR, CT, equipe de apoio e 

capacitação. Obs: A reunião foi desmarcada 

no horário previsto ... Obs: A SMDS não com

pareceu e a reunião foi suspensa" (Relatório 

do MNMMR, março, 1996). 

(18) Encontro no Colégio Assunção. 

(19) Relatório do FCDDH Bento 

Rubião, CT Méier, 15 maio-30 setembro, 

1996. 

(20) Relatório de Capacitação e As

sessoria aos Conselhos Tutelares - Rio -

FCDDH Bento Rubião, janeiro, 1998). 

(21) Os programas sociais são: Rio em 

Família -sua principal estratégia é o Progra

ma de Bolsa Alimentação, que fornece cestas 

básicas mensais a fam íli as em situação de 

pobreza. O Rio em Família promove reuniões 

sócio-educativas, e oferece acompanhamen

to social, psicológico e apoio jurídico. O Pro

jeto Meu Lugar é Aqui fornece auxílio finan

ce iro à família natural ou substituta, através 

de padrinhos. SOS Cidadania - oferece servi

ços à população em extremo risco, promo

vendo sua inserção nas políticas públicas so

cia is. Rio Creche - programa de atenção inte

gral a crianças de O a 4 anos em creches e 

berçários pelo período de 1 O horas diárias, 

moradoras de favelas, bairros e loteamentos 

populares. Atendimento a Portadores de Defi

ciência - A Fundação Lar Escola Francisco de 

Paula atende portadores de deficiência resi

dentes no município do Rio de janeiro, atra

vés de ações terapêuticas, pedagógicas e de 

socialização. Oficina da Criança - oferece ati

vidades pedagógicas, de reforço escolar, ar-



tísticas, culturais e esporti vas. Programa jovem 

- inserir o jovem no ensino formal, e oferecer 

atividades que promovam a sua permanên

cia na escola, e sua iniciação profissional, en

caminhando jovens para o mercado de tra

balho. O Projeto Funk Rio ofe rece 

profissionalização com oficina de eletrõnicas 

e cursos de 0). Vem Pra Casa - oferece alter

nativas à vida na rua: a reinserção na família, 

na comunidade, na escola, e no mercado de 

trabalho. E conta com diferentes modalidade 

de atendimento: abordagem na rua, Casa Dia, 

Abrigo Noturno, Casa de Acolhida, Residên

cias em CIEP, Repúblicas, e Abrigo Emergencial 

para famílias. Rio Experiente - oferece apoio 

social e psicológico ao idoso, através de gru 

pos de convivência. 

(22) Relatório de Capacitação e As

sessori a aos Conselhos Tutelares - Rio -

FCDDH Bento Rubião, janeiro, 1998). 

(23) Relatór io do MNMMR, CT 

jacarepaguá, abril , 1996. 

(2 4) Relatóri o do MNMMR, Abril , 

1996. 

(25) Texeira, Sergio Henrique. Conse

lho Tutelar ln Visualizando a Política de Aten

dimento a Criança e ao Adolescente, Letters 

Editora, Rj, 1998. 

(26) Relatório de Capacitação e As

sessori a aos Conselhos Tutelares - Rio -

FCDDH Bento Rubião, janeiro, 1998) . 

(27) Ribeiro, Fernanda Biltencourt. A 

Inserção do Conselho Tutelar na Construção 

do problema Social da Infância e da 

Adolescência. Um estudo de caso a partir do 

Conselho Tutelar da Microrregião 3 de porto 

Alegre. Dissertação de mestrado, Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Programa de 

Pós-gradu ação em Sociologia , UFRGS, 

POA,1996. 

(28) Entrevista com o juiz da 1ª Vara 

da Infância e juventude da Comarca do Rio 

de janeiro, Siro Darlan. 

(29) "não há demanda extra-oficial , 

além daquela encaminhada pelo juízo da In

fância e da juventude" (Relatório do IBISS, 

CT Méier, maio, 1996). 

(30) Relatóri o do FCDDH Bento 

Rubião, 1 outubro-25 novembro, 1996. 

(31) "Conselho começou .. .. a orga

niza r seus traba lhos para atuar nas vá ri as 

medidas que necessitará aplicar em consi

deração às decisões do Eximo O juiz Siro 

Darlan proferidas nas audiências que rea liza 

nas entidades de atend imento ... serão fei

tas 1 00 reintegrações familiares até o Natal , 

de crianças que possuem famílias ... serão 

acompanhadas pelo Conselho, a quem cabe 

veri fica r se houve ou não alterações nas con

dições de vida ... no volver com seus famili 

ares, apli ca nd o- lhes as medidas 

necessá rias"(Relatório do MNMMR, m arço, 

1996). 

(32) Relatór io do FCDDH Bento 

Rubião, fevereiro, 1997. 

(33) "encontros ... com entidades de 

apoio ... garantia de direitos infanta- juvenis 

possuindo frentes na Região do CT. Primeiro 

já foi confirmada pela ABRAPIA" (Relatório 

do MNMMR, agosto, 1996). 

"Encontros de sensibilização da co

munidade"- Encontro da CR1 e CR 2.1 -

entidades de atendimento e organizações de 

moradores - CR 2. 1, Associação de favelas 

... Entidades ávidas em contar com o CT 

como aliado para a solução de problemas 

ligados a "Situação de ri sco" (Relatório do 

FCDDH Bento Rubião, 23-fevereiro/15 mar

ço, 1996). 

(34) Relatório FCDDH Bento Rubião, 

CT Bangu, março, 1977) . 

(35) "a evasão escolar que ainda é 

um grande problema a ser combatido e uma 

proposta de parceria no caso de maus tra

tos. Algumas vezes o professor torna conhe

cimento de alguma possível anormalidade 

ocorrid a co m um aluno que poderi a ser 

alertada ao Conselho Tutelar para investiga

ção, mas que por falta de conhecimento não 

é relatada ao citado Conselho, dificultando 

por fim na violência doméstica" (Relatório 

do MNMMR, CT Vila Isabel, abril , 1996). 

(36) art. 95, ECA. Fi sca lizar as enti 

dades de atendimento governamentais e 

não-governamentais. 
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(37) Olive ira, Antonio Ca rlos (org.). 

Infância, Adolescência e Políticas Públicas: 

Discutindo Conselhos, Fundos e Abri 

gos. Nova Pesquisa e Assessoria em Educa

ção, RJ,1 997 . 

(38) Teixe ira, Sergio Henrique. Con

se lho Tutelar in Visualizando a Política de 

Atendimento à Criança e ao Ado les

cente. CUNHA, José Prado (org.), RJ, Letters 

ecl., FCDDH Bento Rubião, 1998. 

(39) Victory O utrech, FIA-Castorina 

Faria Lima, Instituto Metodista Ana Gonzaga, 

Cemasi Ayrton Senna, Casa elas M eninas elo 

Estácio, Escola Pública, Escola Parti cular, CRI 

SMDS, Posto de Saúde, Projeto Ser M enina 

(Univ. Castelo Branco), Projeto Curumim, 

SOS Crianças Desa parecidas, CRE, Cemasi 

Leblon, Casa ela Criança elo Gouveia, SESI, 

Hospital, Ofício ele Registro Civil , NEPAD, Lar 

Betel, Cemasi Guadalupe, Abrigo Boa Espe

rança, Fundação Mel lo M attos, FIA-Bernharcl 

Kacl en , Co nse lh o Tute lar, Ri o Rural , 

Alcóolicos Anônimos, Casa Dia, Pro jeto Fa

mília Aco lhedora, Defensaria Pública, Lar 

Vovó Decl é, juizacl o ela Infância e juventu

de, Supermercado Sendas, Creche, Sa nta 

Casa da Miseri córdia, ABRAPIA, Instituto 

Padre Severino, CEI , Fazenda M odelo, Abri 

go recanto M ãe Esperança, DPCA, Centro 

Esporti vo, Sistema Nacional ele Emprego/ RL 

Delegacia ele Mulher, IN ES (a uclio logia), 

Ecluca nclári o Romão Duarte, Promotoria ela 

Infância e juve ntude, Programa Vem Pra 

Casa, Ce mas i Go nzaguinh a, SA PE CA, 

Petrobrás, Delegacia ele Polícia, O rfa nato 

Sa nta Rita ele Cássia, Casa ele Acolhida ela 

Freguesia, Educandário Lar Frei Luiz, Centro 

de Assistência ao Deficiente, C RIDE, CAMP

Pro jeto PatrÚiheiro, NAU/UFRL Programa 

Bolsa Alimentação, Cemasi lrajá, Lar Cláu

di o Ro berto, Lar el e lbirajara, Ce mas i 

Realengo, Casa ele Acolhida Figueira, Cemasi 

Rubens Correia, Aldeia Infantil , CDHPCA, 

Cemasi Sol Garson, Fundação São M artinho, 

Univ. Gama Filho, Çasa do Menor Trabalha

dor, Fazenda Boa Esperança, FIA-Bangu, Lar 

Fabiano de Cri sto, Abrigo Stella M a ri s, PAM

Bangu, FIA-Padre Miguel, APAE, Casa elo Lins, 

FUNLAR, Pousada elo Menor, Fórum, Cemasi 

Laranjeiras, Oficina da Criança, Sulacap, Lar 

D ani e l Cri stóvão, Casa el a Esperança, 

Capemi, BECA, FIA- Botafogo, Casa da Cari -

oca, INSS, Casa ela Mãe Solteira, Obra do 

Berço, Cemasi Barracão Mangueira, Casa elo 

Pequeno jornaleiro, Eclucanclári o Casa ele 

j ac ira, Casa de Aco lhi da São Cri stóvão, 

CON EN, Casa el a Cri ança Beze rra el e 

M enezes, Instituto Conselheiro Macedo, Pro

jeto Ressurgir, Pousada elos meninos, Degase, 

Fiat, Univ. Estácio ele Sá, CEBES, República 

el as Crianças, Programa Rio Criança Cidadã, 

CM DCA, CERIM/Leblon, NAV, Hotel ele Che

gada, Casa elo Catete, Abrigo Nelson Carnei

ro, Se Essa Ru a Fosse Minha, REMEAR, 

CEMEAR, Associação Santa Clara, Lar São 

José, Pequena Cruzada, Centro Educacional 

elo M enor, Casa São João Batista ela Lagoa, 

Espírita João Evangelista, Cemasi Estação do 

Alto, Abrigo Jerônimo Sorriso, União dos Es

coteiros elo Bras il, Chilclhope, Assoc iação 

Amigas da Gente, Victor 's Pastor Jackson, 

Projeto de Habitação, Abrigo Tereza ele je

sus, Projeto Bem Te Vi , Núcleo ele Psico lo

gia/UERJ, Cemasi Arlindo Rodrigues, Abrigo 

Bernard Redan, Fundação Leão XIII , Projeto 

CRI DE, Educanclário São Pedro ele Alcantara, 

Lar de Menores elo M éier, Fretranspor, Escri 

tóri o Moclelo/UERJ, Centro Comunitário Lídia 

el os Santos, Sociedade Pestalozzi, Benfan , 

COFAN, Comlurb, Abrigo Casa Dom Bosco, 

Projeto Núcleo ele Aprendizes, Fábrica ela 

Esperança. 
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Presidente do CMDCA 
(1996-1998) Amarildo Baltazar 
Gomes. 

Vice-presidente do 
CMDCA (1996-1998) José 
Ricardo Cunha. 
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