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Apresentação 

 

 

A capacitação é fator fundamental para que os conselhos cumpram sua verdadeira 
missão e tem sido uma solicitação constante dos conselheiros. Por isso, a partir de 
agora, ela será um dos projetos prioritários do Pró-conselho, Programa de 
Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Minas Gerais. 

Desde o lançamento do Pró-conselho, em abril de 2001, já desenvolvemos várias 
ações, visando não só à criação de novos conselhos, mas também à sua 
instrumentalização, sua interação com os demais segmentos da sociedade e também 
ao aumento de recursos destinados aos Fundos da Infância. Procuramos ainda dar 
maior visibilidade aos conselhos por meio da realização de seminários estaduais, de 
campanhas e da publicação da revista Bons Conselhos. Agora chegou a vez de 
investirmos maciçamente na capacitação dos conselheiros e nosso primeiro passo é a 
realização deste curso básico.   

Para definir o conteúdo deste primeiro módulo de capacitação, procuramos envolver 
vários conselheiros, membros do Grupo de Ação Estratégica e especialistas na área de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. Procuramos também pessoas com  
experiência para organizar o conteúdo aqui apresentado. Pretendemos que todos os 
municípios tenham a oportunidade de participar da capacitação e, para isso, vamos 
preparar multiplicadores em todas as regiões do Estado.   

Com este curso, esperamos atender de imediato a uma demanda imensa dos 
conselheiros por capacitação e, a partir de agora, criaremos novas oportunidades e 
novos cursos, de acordo com as necessidades e interesses dos conselheiros.   

 

Francisco de Assis Azevedo 
Diretor-Executivo do Instituto Telemig Celular 
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MUNICIPALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

É no município que moram os cidadãos, que se estrutura a cidadania - a participação
social, econômica e política das pessoas. Ninguém reside no Estado ou na União, que, na
verdade, são apenas convenções de natureza legal.

É no município que o acesso aos políticos, autoridades públicas, grupos e movimentos
comunitários, entidades sociais particulares e personalidades notórias é mais direto,
menos complexo e trabalhoso.

Cinco palavras-chave para a atuação eficaz do conselheiro tutelar.

Cinco palavras-chave para as ações compartilhadas do poder público e da comunidade.

Cinco palavras-chave para a compreensão da organização político-administrativa do
município e da participação da população na administração municipal.

AUTONOMIA

“A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os estados,
o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos,
nos termos desta Constituição.”  CF, art. 18.

A Constituição Brasileira de 1988 fez do município um ente público integrante da Federação
com autonomia. A partir daí, os municípios assumiram papel ainda mais decisivo e
relevante no contexto nacional, com sua organização marcada pelas seguintes
características.

Autonomia Política: organizar e constituir o seu próprio governo, estruturando os poderes
Legislativo e Executivo, tudo disciplinado na sua Lei Orgânica (ordenamento político,
jurídico e administrativo municipal, a Constituição do Município).

Autonomia Administrativa: organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local (limpeza urbana, transporte público,
educação, saúde, assistência social, etc.).

Autonomia Financeira: instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como
aplicar suas rendas, além dos repasses das verbas referentes a tributos arrecadados pela
União e pelos estados.

DESCENTRALIZAÇÃO

É também na Constituição Brasileira de 1988 que se encontra definido o princípio da
descentralização, que é irmão do princípio da autonomia.

Descentralização

Autonomia

Municipalização

Participação

Orçamento

Atendimento
Municipalizado:

Cinco
Palavras-Chave
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Descentralizar, numa definição simples, significa mobilizar algo do centro para a periferia;
transferir poder da autoridade central para uma autoridade de competência menos geral,
mais localizada – da União e do Estado para os municípios.

O princípio da descentralização é norteador de ações políticas e administrativas nas
áreas de:

• SAÚDE

• EDUCAÇÃO

• ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPALIZAÇÃO

A determinação constitucional de descentralização política e administrativa, aliada à
autonomia  municipal, tem como tradução imediata a municipalização.

Municipalização significa fortalecer o poder local (município), com a União e os estados
abrindo mão de parcelas de poder que estavam centralizadas em suas mãos.

Municipalizar não significa “prefeiturizar”, centralizar no poder público municipal as
decisões políticas e a execução dos programas, projetos e ações municipais.

Prefeituras e câmaras de vereadores são atores imprescindíveis no processo de
municipalização (consolidação da autonomia municipal e da administração pública
descentralizada), mas não são “donas da bola”.

O ator principal do processo de municipalização é o povo, são as comunidades com sua
participação direta na administração do município.

PARTICIPAÇÃO

“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos, ou diretamente, nos

termos desta Constituição.”

CF, art. 1º, Parágrafo Único

Democratizar decisões

Transferir poderes

Formular, executar e controlar políticas
públicas no âmbito local

Melhorar a eficácia das políticas públicas

Descentralizar
significa

Compartilhar decisões

Democratizar a sociedade

Executar ações de interesse local

Articular e integrar poder público e sociedade civil

Municipalizar
significa

Participar organizadamente da administração do município
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O outro princípio fundamental definido na Constituição Brasileira de 1988, que orienta a
vida do cidadão no município, é o da participação.

Participação por meio de representantes eleitos.

Participação direta.

É através da participação direta, sem intermediário, que o cidadão conscientiza-se das
necessidades e possibilidades da sua comunidade, do seu município. E orienta a definição
de prioridades, o planejamento de ações, a execução de ações e o emprego dos recursos
públicos e comunitários.

A participação popular direta é garantida (direito) e imprescindível (dever) em todos os
níveis da administração municipal:

ORÇAMENTO

O orçamento municipal é onde estão definidos os recursos financeiros necessários à
execução das políticas sociais públicas. Sem orçamento bem-feito, municipalização,
participação, descentralização e autonomia são apenas intenções.

O orçamento transforma em recursos financeiros os objetos e prioridades da administração
pública: do poder público e das comunidades organizadas.

A participação dos cidadãos na vida do município precisa estar refletida no orçamento
municipal. Num quadro de recursos financeiros escassos, os diferentes grupos sociais
competem para que suas demandas e necessidades específicas sejam priorizadas – o
orçamento municipal (sua elaboração e sua execução) refletem o resultado dessa
competição.

P
A
R
T
I
C
I
P
A
Ç
Ã
O

Formulação

Coordenação

Execução

Fiscalização

Controle

Das políticas
sociais

públicas

à
à
à
à
à

Orçamento
Municipal

Receita, formada pelos impostos e taxas 
recolhidos diretamente pela Prefeitura e 
transferências de recursos do Governo 
Estadual e Federal, que repassam ao 

município parte dos impostos que recebem.

Despesas, que são contas a pagar: 
funcionalismo público, manutenção e 
construção de equipamentos urbanos, 
investimentos em educação, saúde, 

assistência social, etc. 
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Os prazos do Executivo e do Legislativo para elaboração e aprovação da proposta
orçamentária estão estabelecidos na Lei Orgânica Municipal, com as votações das dotações
orçamentárias (destinação dos recursos financeiros) acontecendo, geralmente, no final
do 1º semestre do ano. Portanto, já no início do ano, deve-se iniciar um processo
democrático de definição de prioridades municipais.

Fonte: Manual do Conselho Tutelar – Organizador: Antonio Pimentel – Publicação: Modus
Faciendi

CONSELHO TUTELAR

Participação Comunitária para Proteção Integral

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

(ECA, art. 131)

O Conselho Tutelar é um órgão inovador na sociedade brasileira, com a missão de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e o potencial de contribuir
para mudanças profundas no atendimento à infância e à adolescência.

O Conselho Tutelar é um órgão colegiado composto por cinco pessoas escolhidas na
comunidade pelo “Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares” para mandato de 3
(três) anos - Art, 132 – e que atende a casos de violação ou  ameaça aos direitos da
criança e do adolescente – Art. 131.

Sua finalidade é atender diretamente a comunidade, aplicando as medidas de proteção
previstas no Estatuto da Criança e  do Adolescente.

Para utilização plena do potencial transformador do  Conselho Tutelar, é imprescindível
que o conselheiro, o candidato a conselheiro e todos os cidadãos conheçam bem sua
organização:

• características básicas;

• atribuições legais;

• competências.

Num primeiro passo, vamos conhecer a estrutura legal do Conselho Tutelar.

É ético: reflete os reais valores de uma comunidade
e a sua disposição para colocá-los em prática

É técnico: equilibra receitas e despesas municipais
de acordo com a Lei Orgânica Municipal

É político: exprime a coordenação de forças existentes
na sociedade

Orçamento
Participativo
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ÓRGÃO PERMANENTE

• É um órgão público municipal, que tem sua origem na lei, integrando-se no conjunto
das instituições nacionais e subordinando-se ao ordenamento jurídico brasileiro.

• Criado por Lei Municipal e efetivamente implantado, passa a integrar de forma
definitiva o quadro das instituições municipais.

• Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta.

• Sua ação não deve sofrer solução de continuidade, sob qualquer pretexto.

• Uma vez criado e implantado, não desaparece; apenas renovam-se os seus
membros.

ÓRGÃO AUTÔNOMO

• Não depende da autorização de ninguém – nem do prefeito, nem do juiz – para o
exercício das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente: artigos 136, 95, 101 (I a VII) e 129 (I a VII).

• Em matéria técnica de sua competência, delibera e age, aplicando as medidas
práticas pertinentes, sem interferência externa.

• Exerce suas funções com independência, inclusive para denunciar e corrigir
distorções existentes na própria administração municipal relativas ao atendimento
às crianças e adolescentes.

• Suas decisões só podem ser revistas pelo Juiz da Infância e da Juventude, a partir
de requerimento daquele que se sentir prejudicado.

ATENÇÃO: ser autônomo e independente não significa ser solto no mundo, desgarrado
de tudo e de todos. Autonomia não pode significar uma ação arrogante, sem bom senso
e sem limites. Os conselheiros tutelares devem desenvolver habilidades de relacionamento
com as pessoas e comunidades. Devem agir com rigor no cumprimento de suas atribuições,
mas também com equilíbrio e capacidade de articular esforços e ações. O Conselho
Tutelar também é:

• vinculado administrativamente (sem subordinação) à Prefeitura Municipal, o que
ressalta a importância de uma relação ética e responsável com toda a administração
municipal e a necessidade de cooperação técnica com as secretarias, departamento
e programas voltados para a criança e o adolescente;

• subordinado às diretrizes da política municipal de atendimento às crianças e
adolescentes. Como agente público, o conselheiro tem a obrigação de respeitar e
seguir com zelo as diretrizes emanadas da comunidade que o elegeu;

• controlado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do  Adolescente,
pela autoridade judiciária, Ministério Público e entidades civis que trabalham com
a população infanto-juvenil e, principalmente, pelos cidadãos, que devem zelar
pelo bom funcionamento e a correta execução de suas atribuições legais.

ÓRGÃO NÃO-JURISDICIONAL

• Não integra o Poder Judiciário. Exerce funções de caráter administrativo, vinculando-
se ao Poder Municipal.
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• Não pode exercer o papel e as funções do Poder Judiciário na apreciação e
julgamento dos conflitos de interesse.

• Não tem poder para fazer cumprir determinações legais ou punir quem as infrinja.

ATENÇÃO: isso não significa ficar de braços cruzados diante dos fatos. O Conselho
Tutelar pode e deve:

• encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente (ECA, art.
136, IV);

• fiscalizar as entidades de atendimento (ECA, art. 95);

• iniciar os procedimentos de apuração de irregularidades em entidades de
atendimento, através de representação  (ECA, art. 191);

• iniciar os procedimentos de apuração de infração administrativa às normas de
proteção à  criança e ao adolescente (ECA, art. 194).

ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Aplicar Medidas para Garantir o Cumprimento dos Direitos da
Criança e do Adolescente

Quais as atribuições do Conselho Tutelar?

Como os conselheiros devem agir para cumpri-las?

Para cumprir com eficácia sua missão social, o Conselho Tutelar, por meio dos conselheiros
tutelares, deve executar com zelo as atribuições que lhe foram confiadas pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente (art. 136), o que, na prática, resulta na faculdade de
aplicar medidas em relação:

• às crianças e adolescentes;

• aos pais ou responsável;

• às entidades de atendimento;

• ao poder executivo;

• à autoridade judiciária;

Tem independência funcional para deliberar e executar
suas ações, sem interferência externa

Desempenha suas atribuições legais de forma
contínua e ininterrupta

Não pode apreciar e julgar conflitos de interesses

É subordinado às diretrizes municipais de atendimento
à criança e ao adolescente

É submetido à fiscalização externa

Conselho
Tutelar

Características
Básicas
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• ao Ministério Público;

• às suas próprias decisões.

A faculdade de aplicar medidas deve ser compreendida e utilizada de acordo com as
características e os limites da atuação do Conselho Tutelar:

Outros pontos importantes precisam ser destacados na faculdade de aplicar medidas
atribuídas ao Conselho Tutelar:

• as decisões do Conselho Tutelar devem ser sempre coletivas - discutidas, analisadas
e referendadas pelo conjunto dos conselheiros;

• a responsabilidade, tanto das decisões assumidas quanto das medidas aplicadas, é
do Conselho Tutelar como um todo.

Garantir absoluta prioridade
na efetivação de direitos

Zelar pelo cumprimento
de direitos

Orientar a construção da
política municipal de
atendimento

Crianças
e

adolescentes
Conselho
Tutelar

 

 

CONSELHO TUTELAR 

Espaço de garantia (promoção e defesa) dos direitos 
assegurados às crianças e aos adolescentes 

· Atenderá queixas, reclamações, 
reivindicações e solicitações feitas 

pelas crianças, adolescentes, 
famílias, comunidades e cidadãos 

· Exercerá as funções de escutar, 
orientar, aconselhar, encaminhar e 

acompanhar os casos. 

· Aplicará as medidas de proteção 
pertinentes a cada caso. 

· Fará requisições de serviços 
necessários à efetivação do 

atendimento adequado de cada 
caso. 

· Contribuirá para o planejamento e a 
formulação de políticas e planos 

municipais de atendimento à criança, 
ao adolescente e às suas famílias. 

· Não é uma entidade de 
atendimento direto (abrigo, internato, 

etc.). 

· Não assistirá diretamente às 
crianças, aos adolescentes e às suas 

famílias. 

· Não prestará diretamente os 
serviços necessários à efetivação dos 
direitos da criança e do adolescente. 

· Não substituirá as funções dos 
programas de atendimento à criança e 

ao adolescente 
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As atribuições específicas do Conselho Tutelar estão relacionadas no Estatuto da Criança
e do Adolescente (arts. 95 e 136) e serão detalhadas a seguir.

1ª. Atribuição

ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES....

Ouvir queixas e reclamações sobre situações que ameacem ou violem os direitos de
crianças e adolescentes.

Acompanhar a situação do atendimento às crianças e adolescentes na sua área de atuação
e identificar possíveis ameaças ou violações de direitos.

Um direito é ameaçado quando uma pessoa corre risco iminente de ser privada de
bens (materiais ou imateriais) ou interesses protegidos por lei.

Um direito é violado quando essa privação (de bens ou interesses) se concretiza.

...E APLICAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Aplicar, após confirmação de ameaça ou violação de direitos e realização de estudo de
caso, as medidas de proteção pertinentes.

Tomar providências para que cessem a ameaça ou violação de direitos.

Importante reafirmar: o Conselho Tutelar aplica, mas não executa as medidas de proteção.

O Conselho Tutelar tem poderes para aplicar sete medidas específicas de proteção (ECA,
art. 101, I a VII).

O que fazer? Como agir com zelo?  

Trabalhar em equipe.  

Atender cada caso com atenção. 

Registrar todas as informações relativas a cada caso. 

Fazer reuniões de estudo de casos. 

Aplicar as medidas pertinentes a cada caso. 

Acompanhar sistematicamente o andamento de cada caso.  

 

O que evitar? 

A arrogância e o desrespeito com crianças/adolescentes, pais, responsáveis, 
autoridades e qualquer cidadão. 

Extrapolar de suas atribuições legais. 

Descaso e desmazelo no atendimento. 
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Ameaças e Violações de Direitos: Como Identificá-las.

“As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis
sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados
ou violados:

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

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

III. em razão de sua conduta.”

ECA, Art. 98

1. Ameaça ou violação por ação ou omissão da sociedade e do Estado.

É quando o Estado e a sociedade, por qualquer motivo, não asseguram os direitos
fundamentais da criança e do adolescente (ECA, art. 4) ou, oferecendo proteção aos
direitos infanto-juvenis, o façam de forma incompleta ou irregular.

2. Ameaça ou violação por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.

É quando os pais ou responsável (tutor, guardião, dirigente de entidade) deixam de
assistir, criar e educar suas crianças ou adolescentes, seja por agirem nesse sentido ou
por deixarem de agir quando deviam:

• por falta - morte ou ausência;

• por omissão - ausência de ação, inércia;

• por abandono - desamparo, desproteção;

• por negligência - desleixo, menosprezo;

• por abuso - exorbitância das atribuições do poder familiar, maus-tratos, violência
sexual.

3. Ameaça ou violação em razão da própria conduta da criança e do adolescente.

É quando crianças e adolescentes se encontram em condições, por iniciativa própria ou
envolvimento com terceiros, de ameaça ou violação dos deveres e direitos de sua cidadania
ou da cidadania alheia.

Ü
Base para verificação da real situação

de risco pessoal e social de
crianças e adolescentes.

Se presentes quaisquer das hipóteses
mencionadas, evidencia-se a situação
de risco, devendo o Conselho Tutelar

aplicar as medidas pertinentes.

Ü



16

SETE MEDIDAS DE PROTEÇÃO

1. Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade.

• Retornar crianças ou adolescentes aos seus pais ou responsável, acompanhados
do documento escrito, que deverá conter as orientações do Conselho Tutelar para
o seu atendimento adequado.

• Notificar pais ou responsável que deixam de cumprir os deveres de assistir, criar
e educar suas crianças e adolescentes. Convocá-los à sede do Conselho Tutelar
para assinar e receber termo de responsabilidade com o compromisso de doravante
zelar pelo cumprimento de seus deveres.

2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários.

• Complementar a ação dos pais ou responsável com a ajuda temporária de serviços
de atenção a crianças e adolescentes.

• Aplicar essa medida por solicitação dos pais ou responsável e também a partir de
estudo de caso que evidencie suas limitações para conduzir a educação e orientação
de suas crianças e adolescentes.

3. Matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental.

• Garantir matrícula e freqüência escolar de criança e adolescente, diante da
impossibilidade ou incapacidade de pais ou responsável para fazê-lo.

• Orientar a família ou entidade de atendimento para acompanhar e zelar pelo
caso.

• Orientar o dirigente de estabelecimento de ensino fundamental para a cumprimento
de sua obrigação: acompanhar o caso e comunicar ao Conselho Tutelar (ECA, Art.
56):

§ maus-tratos envolvendo seus alunos;

§ reiteração de faltas injustificadas;

§ evasão escolar, esgotados os recursos escolares;

§ elevados índices de repetência.

4. Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e
ao adolescente.

• Requisitar os serviços sociais públicos ou comunitários, diante das limitações ou
falta de recursos dos pais para cumprirem seus deveres de assistir, criar e educar
seus filhos.

• Encaminhar a família, a criança ou o adolescente ao(s) serviço(s) de assistência
social que executa(m) o(s) programa(s) que o caso exige.

5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime
hospitalar ou ambulatorial.
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• Acionar o serviço público de saúde, para garantia de atendimento à  criança e ao
adolescente, particularmente diante das situações que exigem tratamentos
especializados e quando as famílias não estão sendo atendidas ou são atendidas
com descaso e menosprezo.

• Chamar a atenção dos responsáveis pelos serviços de saúde para o direito de
prioridade absoluta das crianças e  adolescentes (CF, art. 227 e ECA, art. 4).

6. Inclusão em programas oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento de alcoólatras e toxicômanos.

• Proceder da mesma maneira que na medida anterior.

7. Abrigo em entidade.

• Encaminhar criança ou adolescente para entidade de atendimento que ofereça
programa de abrigo (ECA, art. 92), sempre como medida provisória e preparadora
de sua reintegração em sua própria família ou, excepcionalmente, em família
substituta.

• Comunicar a medida imediatamente à autoridade judiciária.

• Acompanhar o caso sistematicamente, para garantir e promover a transitoriedade
e provisoriedade do abrigo em entidade, requisitando, para tanto, o apoio dos
serviços públicos de assistência social.

A autoridade judiciária é quem, com base nos argumentos apresentados pelo Conselho,
vai transferir ou não a guarda da criança ou adolescente do pai, da mãe ou do responsável
anterior para o dirigente do programa de abrigo. Se o juiz não se convence da necessidade
da medida de abrigo em entidade, a decisão do Conselho deixa de valer.

2ª Atribuição

ATENDER E ACONSELHAR OS PAIS OU RESPONSÁVEL...

•     A família é a primeira instituição a ser convocada para satisfazer as necessidades
básicas da criança e do adolescente.

•     O Conselho Tutelar deve, prioritariamente, buscar fortalecer o poder familiar: pai
e/ou mãe têm o dever e o direito de assistir, criar e educar os filhos.

•     Caso pais ou responsável, por ação, omissão ou insuficiência de recursos, não
cumpram com os seus deveres, o Conselho Tutelar deverá agir para garantir o
interesse das crianças e adolescentes.

... E APLICAR MEDIDAS PREVISTAS NO ECA, ART 129,
INCISOS I A VII.

1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família.

• Encaminhar pais e, se necessário, filhos (crianças e adolescentes) a programas
que cumprem a determinação constitucional (CF, art. 203, inciso I) de proteção à
família:

• cuidados com a gestante;
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• atividades produtivas (emprego e geração de renda);

• orientação sexual e planejamento familiar;

• prevenção e cuidados de doenças infantis;

• aprendizado de direitos.

2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos.

• Encaminhar para tratamento pais ou responsável usuários de bebidas alcoólicas
ou de substâncias entorpecentes que coloquem em risco os direitos de suas crianças
e adolescentes.

• Aplicar a medida após o consentimento do seu destinatário, para não violar o seu
direito à intimidade e garantir a eficácia da medida.

3. Encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico.

• Proceder da mesma maneira que na medida anterior.

4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.

• Encaminhar pais ou responsável a cursos ou programas que os habilitem a exercer
uma profissão e melhorar sua qualificação profissional, em busca de melhores
condições de vida e de assistência às suas crianças e adolescentes

5. Obrigações de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e
aproveitamento escolar.

• Aconselhar e orientar pais, responsável, guardiões e dirigentes de entidades para
a obrigatoriedade de matricular e acompanhar a vida escolar de suas crianças e
adolescentes.

6. Obrigação de encaminhar a criança e adolescente a tratamento especializado.

• Orientar pais ou responsável para seu dever de assistência, que implica a obrigação
de encaminhar os filhos ou pupilos a tratamento especializado, quando necessário.

• Indicar o serviço especializado de tratamento e ajudar os pais ou responsável a
ter acesso a ele.

7. Advertência.

• Advertir, sob a forma de admoestação verbal e por escrito, pais ou responsável,
sempre que os direitos de seus filhos ou pupilos, por ação ou omissão, forem
ameaçados ou violados.

3ª Atribuição

PROMOVER A EXECUÇÃO DE SUAS DECISÕES

O Conselho Tutelar não é um órgão de execução. Para cumprir suas decisões e garantir a
eficácia das medidas que aplica, utiliza-se das várias entidades governamentais e não-
governamentais que prestam serviços de atendimento à criança e ao adolescente, às
famílias e à comunidade em geral.
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Quando o serviço público necessário inexiste ou é prestado de forma irregular, o Conselho
deve comunicar o fato ao responsável pela política pública correspondente ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que o serviço seja criado ou
regularizado.

Para promover a execução de suas decisões, o Conselho pode, de acordo com o ECA, art.
136, III, fazer o seguinte.

• Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança.

O Conselho requisitará a execução ou regularização de serviço público, com fundamentação
de sua necessidade, por meio de correspondência oficial, recebendo o ciente do órgão
executor na segunda via da correspondência,  ou em livro de protocolo.

• Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado
de suas deliberações.

Descumprir, sem justa causa, as deliberações do Conselho é crime previsto no art. 236
do ECA.

Diante do descumprimento injustificado de suas deliberações por órgão governamental
ou não-governamental, o Conselho encaminhará representação à autoridade judiciária,
esclarecendo o prejuízo ou o risco que essa omissão traz para crianças, adolescentes e
suas famílias.

Se o juiz considerar a representação do Conselho procedente, o caso vai para o Ministério
Público, que determina a apuração de responsabilidade criminal do funcionário ou agente
público que descumpriu a deliberação.

4ª – Atribuição

ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO NOTÍCIA DE FATO QUE
CONSTITUA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU PENAL CONTRA OS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Comunicar ao Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, através de correspondência
oficial protocolada, fatos que configurem crimes (ECA, art. 228 a 244) ou infrações
administrativas (ECA, art. 245 a 258) contra crianças ou adolescentes.

Comunicar também todos os crimes que, mesmo não tipificados no ECA, têm crianças e
adolescentes como vítimas, por exemplo:

• quando pais e mães (tendo condições) deixam de cumprir com a assistência aos
filhos (abandono material) ou de cuidar da educação dos filhos (abandono
intelectual);

• crianças e adolescentes freqüentando casa de jogo, residindo ou trabalhando em
casa de prostituição, mendigando ou servindo a mendigo para excitar a comiseração
pública (abandono moral);

• entrega de criança e adolescente a pessoa inidônea;

• descumprimento dos deveres do poder familiar, tutela ou guarda, inclusive em
abrigo.
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5ª Atribuição

ENCAMINHAR À AUTORIDADE JUDICIÁRIA OS CASOS DE SUA
COMPETÊNCIA

Encaminhar à Justiça da Infância e da Juventude os casos que envolvam questões litigiosas,
contraditórias, contenciosas, de conflito de interesses; por exemplo:

• destituição do poder familiar;

• guarda;

• tutela;

• adoção.

Encaminhar também os casos que envolvam as situações enumeradas nos arts. 148 e
149 do ECA.

6ª Atribuição

TOMAR PROVIDÊNCIAS PARA QUE SEJAM CUMPRIDAS AS
MEDIDAS DE PROTEÇÃO APLICADAS PELA JUSTIÇA A
ADOLESCENTES INFRATORES (ECA, ART. 101, INCISOS I A VI)

• Acionar pais, responsável, serviços públicos e comunitários para atendimento a
adolescente autor de ato infracional, a partir de determinação judicial e
caracterização da medida protetória aplicada ao caso.

• Encaminhar o adolescente para o cumprimento da medida protetória aplicada,
acompanhar e controlar sua execução, mantendo informada a autoridade judiciária.

7ª Atribuição

EXPEDIR NOTIFICAÇÕES

Levar ou dar notícia a alguém, por meio de correspondência oficial, de fato ou de ato
passado ou futuro que gera conseqüências jurídicas emanadas do ECA, da Constituição
ou de outras legislações, por exemplo:

• notificar o diretor da escola de que o Conselho determinou a matrícula da criança
Fulano de Tal;

• notificar os pais do aluno Fulano de Tal, para que cumpram a medida aplicada,
zelando pela freqüência do filho à escola;

• o não acatamento da notificação do Conselho poderá gerar a abertura de
procedimento para a apuração de crime (ECA, art. 236) ou de infração
administrativa (ECA, art. 249).
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8ª Atribuição

REQUISITAR CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE ÓBITO DE
CRIANÇA OU DE ADOLESCENTE, QUANDO NECESSÁRIO

Uma coisa é o registro do nascimento ou do óbito no cartório. Outra, distinta, é a
certidão do registro – prova documental do registro efetuado.

O Conselho Tutelar somente tem competência para requisitar certidões; não pode
determinar registros (competência da autoridade judicial).

Verificando, por exemplo, que a criança ou o adolescente não possui certidão de
nascimento e sabendo o Cartório onde ela foi registrada, o Conselho pode e deve
requisitar a certidão ao Cartório.

No caso de inexistência de registro, deve o Conselho comunicar ao Juiz para que este
requisite o assento do nascimento.

A requisição de certidões ou atestados, como as demais requisições de serviços públicos,
será feita através de correspondência oficial, em impresso ou formulário próprio, fornecendo
ao executor do serviço os dados necessários para a expedição do documento desejado.

O Cartório deverá, com absoluta prioridade, cumprir a requisição do Conselho com isenção
de multas, custas e emolumentos.

9ª Atribuição

ASSESSORAR O PODER EXECUTIVO LOCAL NA ELABORAÇÃO
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA PLANOS E PROGRAMAS
DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Na lei orçamentária (Municipal, Estadual ou Federal), o Executivo deverá, obrigatoriamente,
prever recursos para o desenvolvimento da política de proteção integral à criança e ao
adolescente, representada por planos e programas de atendimento.

O Conselho Tutelar, como representante da comunidade na Administração Municipal e
como órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente, deverá indicar, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, as deficiências (não-oferta ou oferta irregular) dos serviços públicos de
atendimento à população infanto-juvenil e às suas famílias, oferecendo subsídios para
seu aperfeiçoamento.

10ª Atribuição

REPRESENTAR, EM NOME DA PESSOA E DA FAMÍLIA, CONTRA
A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS PREVISTOS NO ARTIGO 220,  §
3º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

• Fazer representação perante a autoridade judiciária ou ao Ministério Público, em
nome de pessoa(s) que se sentir(em) ofendida(s) em seus direitos ou
desrespeitada(s) em seus valores éticos, morais e sociais pelo fato de a
programação de televisão ou de rádio não respeitar o horário autorizado ou a
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classificação indicativa do Ministério da Justiça (adequação dos horários de exibição
às faixas etárias de crianças e adolescentes), para aplicação de pena pela prática
de infração administrativa (ECA, art. 254).

11ª Atribuição

REPRESENTAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA EFEITO DE
AÇÕES DE PERDA OU SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

• Diante de situações graves de descumprimento por parte dos pais do dever de
assistir, criar e educar os filhos menores e esgotadas todas as formas de
atendimento e orientação, deverá o Conselho encaminhar representação ao
Promotor de Justiça da Infância e da Juventude, expondo a situação, mencionando
a norma de proteção violada, apresentando provas e pedindo as providências
cabíveis.

• O Promotor de Justiça proporá a ação de perda ou suspensão do poder familiar
(ECA, art. 201 III, combinado com o art. 155) à autoridade judiciária competente,
que instalará o procedimento contraditório para a apuração dos fatos (ECA, art.
24).

12ª Atribuição

FISCALIZAR AS ENTIDADES DE ATENDIMENTO

Fiscalizar entidades de atendimento governamentais e não-governamentais, em conjunto
com o Poder Judiciário e o Ministério Público, conforme dispõe o ECA, art. 95.

No caso de constatação de alguma irregularidade ou violação dos direitos de crianças e
adolescentes abrigados, semi-internados ou internados, o Conselho deverá aplicar, sem
necessidade de representar ao Juiz ou ao Promotor de Justiça, a medida de advertência
prevista no art. 97 do ECA.

Se a entidade ou seus dirigentes forem reincidentes, o Conselho comunicará a situação
ao Ministério Público ou representará à autoridade judiciária competente para aplicação
das demais medidas previstas no art. 97 do ECA.

Fonte:  Conselho Tutelar – Passo a Passo – Um Guia para a Ação – Publicação: Instituto
Telemig Celular – elaboração: Modus Faciendi.

COMPETÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR

ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI

Aplicam-se às atividades dos membros do Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições
legais, os parâmetros de competência destinados às atividades da autoridade judiciária
(ECA, art. 147).

O conceito de competência aplicado ao Conselho Tutelar pode ser explicitado com ajuda
do seguinte esquema.
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A competência do Conselho Tutelar para prestação de serviços à comunidade é o seu
limite funcional (conjunto de atribuições definidas no ECA) e o seu limite territorial (local
onde pode atuar).

Observações importantes

1. O Conselho Tutelar foi criado para agir rápido e de forma desburocratizada: diante
de um caso urgente, deve agir para resolvê-lo com absoluta prioridade.
Posteriormente, se necessário, deverá encaminhar o caso (informações,
documentos e o trabalho de acompanhamento e complementação do atendimento)
ao Conselho Tutelar competente.

2. Os conflitos de competência entre Conselhos Tutelares serão resolvidos pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, à luz das disposições
da lei municipal.

COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO TERRITÓRIO DO
CONSELHO TUTELAR

“Em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar”, dispõe o Estatuto da
Criança e do Adolescente (art. 132).

Isso significa que, de acordo com a extensão territorial, a população e a complexidade
dos problemas sociais do município, a comunidade local poderá definir em lei a criação
de um único Conselho Tutelar que centralize todo o atendimento municipal ou de
vários Conselhos Tutelares com  áreas geográficas de atuação claramente definidas.

A competência para o exercício das atribuições do(s) Conselho(s) será determinada pela
delimitação territorial definida em lei:

Observações importantes

1. O Conselho Tutelar poderá requisitar serviços públicos de órgãos que não estão
sediados no seu território funcional, uma vez que a oferta de serviços públicos
não obedece, necessariamente, à delimitação territorial definida para atuação
do(s) Conselho(s).

Limite funcional:
conjunto de

atribuições legais

Competência

Limite territorial:
local onde pode atuar

Região (conjunto de bairros, e zonas rural
e urbana, etc.) delimitada para atuação do
conselho
Atendimento dos casos específicos de
cada região delimitada

Atendimento em todos os casos do município

Todo o território municipal

1 Conselho

Mais de 1
Conselho
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2. Na hipótese de o serviço público necessário for de prestação municipal de outro
município, o Conselho que tendeu o caso deverá encaminhá-lo ao Conselho do
município onde existe o serviço desejado, que ficará responsável pela requisição
do serviço. Quando for um serviço estadual regionalizado, federal ou particular,
não é necessário o envolvimento do Conselho local.

COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO DOMICÍLIO DOS PAIS OU
RESPONSÁVEL

Crianças e adolescentes que estão sob o poder familiar dos pais, dos tutores, dos curadores
ou dos guardiões têm o mesmo domicílio deles, que são considerados, por lei, seus
representantes legais.

Diante disso, para atuação do Conselho Tutelar, prevalece um princípio básico: os casos
de ameaça ou violação de direitos das crianças e dos adolescentes serão atendidos pelo
Conselho Tutelar, com competência para atuar no local onde os pais ou responsável
tenham seu domicílio (residência com intenção de permanência).

Observações importantes

1. Se pai e mãe têm domicílio em locais diferentes, atua o Conselho Tutelar de
qualquer um dos locais – aquele que for mais adequado ao atendimento eficaz
do caso.

2. Se apenas a mãe ou apenas o pai tiver a guarda da criança ou adolescente, atua
o Conselho Tutelar do local onde tem domicílio aquele que tem a guarda.

3. Essa regra de competência não se aplica aos casos de prática de ato infracional,
que será regida pelo disposto no § 1º do art. 147 do ECA.

COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LOCAL ONDE SE
ENCONTRA A CRIANÇA OU O ADOLESCENTE

Aplica-se essa regra de competência quando ocorre a falta (falecidos, ausentes, quando
desconhecidos) dos pais ou responsável. Nessa hipótese, o caso deverá ser atendido pelo
Conselho Tutelar do local onde se encontra a criança ou o adolescente com seus direitos
ameaçados ou violados.

Observações importantes

1. Atendendo ao caso, se os pais ou responsável são localizados a posteriori, o
Conselho que atendeu o caso deve repassá-lo ao Conselho da jurisdição domiciliar.

2. Se os pais ou responsável estão momentaneamente ausentes, mas têm domicílio
certo, aplica-se a regra de competência determinada pelo domicílio dos mesmos.

COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LOCAL DA PRÁTICA DO
ATO INFRACIONAL

Quando o ato infracional for praticado por criança (até 12 anos incompletos), a aplicação
de medidas de proteção e a requisição de serviços públicos necessários ao atendimento
do caso serão da competência do Conselho Tutelar do local onde o ato infracional foi
praticado.
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Quando o ato infracional  for praticado por adolescentes (de 12 a 18 anos incompletos),
a competência para aplicação de medidas de proteção e medidas socioeducativas é da
autoridade judiciária.

No caso de aplicação de medidas de proteção, a autoridade judiciária encaminhará o
adolescente autor de ato infracional ao Conselho Tutelar, que deverá providenciar a
execução das medidas (ECA, art. 136, inciso VI).

A autoridade judiciária poderá encaminhar o caso ao Conselho Tutelar do local onde se
encontra a sede da entidade que abriga o adolescente.

Observações importantes

1. Para garantir a harmonia e eficácia da aplicação de medidas de proteção, o Conselho
Tutelar, diante da existência de vários atos infracionais praticados por uma mesma
criança, deve anexá-los ao primeiro ato que estiver sendo apreciado.

2. Se os vários atos infracionais estiverem sendo apreciados por vários Conselhos
Tutelares, deve-se unificar o trabalho num deles; por exemplo, o que tenha
jurisdição sobre o domicílio dos pais ou responsável ou o que tenha jurisdição
sobre o local onde se encontra a sede da entidade que abrigar a criança.

COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LOCAL DA EMISSÃO OU
TRANSMISSÃO DE RÁDIO OU DE TELEVISÃO

O Conselho Tutelar tem a atribuição de representar, em nome da pessoa e da família,
todas as vezes que se sentirem prejudicadas ou quando forem ameaçadas ou violados os
direitos infanto-juvenis em virtude de transmissão de rádio ou televisão.

A penalidade a ser aplicada à estação emissora é da competência da autoridade judiciária,
a partir da representação do Conselho.

A competência do Conselho Tutelar deve obedecer a duas condições:

• se a emissão for local, o Conselho Tutelar do município (quando existe um só) ou
da região onde houve a reclamação (quando existem vários) deverá encaminhar
a representação ao Juiz da Comarca;

• quando a emissão atinge mais de uma comarca, o Conselho que recebe a
reclamação deverá encaminhar a representação ao juiz da Comarca onde se situa
a sede estadual da emissora ou a rede de rádio ou televisão.

COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE

“Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as atribuições a eles conferidas serão
exercidas pelas autoridades judiciárias”, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente
(art. 262).

Nessa situação, dá-se o exercício da competência subsidiária da Justiça da Infância e
da Juventude, enquanto os Conselhos Tutelares não estão aptos (instalados e funcionando
a contento) para o exercício de suas competências originárias (suas atribuições legais
/ limite funcional / limite territorial).
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COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE O CONSELHO TUTELAR E
O MINISTÉRIO PÚBLICO

A competência concorrente caracteriza-se pela possibilidade do Conselho Tutelar e do
Ministério Público apreciarem e deliberarem sobre um mesmo caso, para aplicação das
medidas de proteção à criança ou ao adolescente e aquelas pertinentes aos pais ou
responsável.

Ministério Público e Conselho Tutelar, no que couber, atuarão conjuntamente (aplicação
de medidas e requisição de serviços públicos) para o mesmo fim: proteger os direitos da
criança, do adolescente e de suas famílias.

Fonte: Manual do Conselheiro Tutelar -  Organizador: Antonio Pimentel -  Publicação:
MODUS FACIENDI.
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HABILIDADES NECESSÁRIAS AO CONSELHEIRO
TUTELAR

O conselheiro eficaz,  no desempenho de suas atribuições legais, precisa superar o senso
comum e o comodismo burocrático, ocupando os novos espaços de ação social com
criatividade e perseverança.

Para facilitar o seu trabalho, o conselheiro tutelar deve estar sempre atento à necessidade
de diálogo e desenvolver habilidades imprescindíveis:

• DE RELACIONAMENTO COM AS PESSOAS;

• DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA;

• DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL.

Utilizando plenamente as capacidades e os recursos gerenciais destacados a seguir.

CAPACIDADE DE ESCUTA

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

Não permitir que os preconceitos, o paternalismo ou a fácil padronização de atendimento
impeçam o correto entendimento de uma situação pessoal e social específica.

Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E tem direito a um atendimento
personalizado, de acordo com suas particularidades.

Passo a Passo

Definir horário para atendimento.

Atender em local reservado, garantindo a privacidade das pessoas.

Ouvir com serenidade e atenção a situação exposta.

Em caso de dúvida, procurar saber mais.

Fazer perguntas objetivas.

Registrar, por escrito, as informações importantes.

Orientar as pessoas com precisão. De preferência, por escrito.

Usar linguagem clara e orientações escritas.

CAPACIDADE DE INTERLOCUÇÃO

Saber conversar com o outro, expor com clareza suas idéias e ouvir com atenção as
idéias do outro.

4
4

4

Saber entender e resolver problemas
Tornar-se uma referência comunitária, segura e 
respeitada
Ajudar a criar um movimento compartilhado de 
ações sociais eficazes

Ao lidar com
situações-
problema

Precisa
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O contato com as pessoas que buscam os serviços do Conselho Tutelar e com as autoridades
públicas e privadas que podem trazer soluções para suas demandas deve ser sereno.
Conduzido em linguagem respeitosa. É imprescindível o uso de argumentos racionais e
informações precisas.

Não permitir a “dramatização” de situações para impressionar ou intimidar as pessoas.
Conversar para entender, fazer entender e resolver.

Passo a Passo

Organizar com antecedência a conversa:

o que quer alcançar;

como conseguir;

com quem conversar;

como conversar / quais argumentos utilizar.

Marcar com antecedência o horário para a conversa.

Ser pontual, educado e objetivo.

Ilustrar os argumentos, sempre que possível, com dados numéricos ou depoimentos
objetivos das pessoas diretamente envolvidas na situação em discussão.

Registrar, por escrito, os resultados da conversa.

A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO

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

É um erro reter informações, bem como divulgá-las incorretas ou de procedência duvidosa
(boatos), podendo induzir as pessoas a erros de juízo e de atuação diante dos fatos.

Passo a Passo

Buscar informações diretamente no lugar certo.

Confirmar a correção da informação.

Preservar informações confidenciais dos casos atendidos no CT.

Divulgar as informações de interesse coletivo.

Buscar meios criativos para divulgação das informações:

jornais; boletins; murais; cartazes; programas de rádio; missas; serviços de alto-falantes;
carros de som; reuniões.

Incentivar a circulação de informações de qualidade. Combater a circulação de boatos,
preconceitos, disse-que-disse.

SABER UTILIZAR OS ESPAÇOS DE DECISÃO

Saber chegar às pessoas que tomam decisões: prefeitos, secretários, juízes, promotores,
dirigentes de entidades sociais e serviços de utilidade pública.



31

Ir até uma autoridade pública e buscar junto a ela soluções para um problema comunitário
é um direito inerente à condição de cidadão e de conselheiro tutelar.

Não permitir que esse tipo de contato seja intermediado por “padrinhos” ou “pistolões” e
transforme-se em “favor”.

Passo a Passo

Solicitar antecipadamente uma audiência, uma reunião.

Identificar-se como cidadão e conselheiro tutelar.

Antecipar o motivo da audiência ou reunião.

Comparecer ao compromisso na hora marcada.

Comparecer ao compromisso, sempre que possível, acompanhado de outro conselheiro.
Isso evita incidentes e entendimentos distorcidos ou inadequados do que foi tratado.

Registrar, por escrito, os resultados da audiência / reunião.

CAPACIDADE DE NEGOCIAÇÃO

Saber quando ceder ou não ceder frente a determinadas posturas ou argumentos das
pessoas que tomam decisões, sem que isso signifique deixar de lado o objetivo de uma
reunião ou adiar indefinidamente a solução de uma demanda comunitária.

Numa negociação, é fundamental que as partes se respeitem e não se deixem levar por
questões paralelas que desviem a atenção do ponto principal ou despertem reações
emocionais e ressentimentos.

Passo a Passo

Utilizar plenamente a capacidade de interlocução.

Ter claro o objetivo central da negociação.

Identificar, com antecedência, os caminhos possíveis para alcançar seu objetivo central,
a curto, médio e longo prazos.

Prever os argumentos do interlocutor e preparar-se para discuti-los.

Ouvir os argumentos do seu interlocutor e apresentar o seus contra-argumentos com
serenidade e objetividade.

Evitar atritos, provocações, insinuações e conflitos insuperáveis.

Usar de bom senso, sempre.

CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO

Saber agregar pessoas, grupos, movimentos, entidades e personalidades importantes no
trabalho de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que é coletivo,
comunitário, obrigação de todos.

É fundamental agir com lucidez e pragmatismo, buscando fazer articulações, alianças e
parcerias (transparentes e éticas) com todos que estejam dispostos a contribuir e a
somar esforços.
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Passo a Passo

Identificar e conhecer pessoas, grupos, movimentos comunitários e personalidades da
sua comunidade, do seu município.

Apresentar-lhes os trabalhos e atribuições do Conselho Tutelar.

Apresentar-lhes formas variáveis de apoio e participação.

Negociar para resolver, para agregar.

SABER ADMINISTRAR O TEMPO

Saber administrar eficientemente o tempo permitirá ao conselheiro tutelar um equilíbrio
melhor entre a vida profissional e pessoal, melhorando a produtividade e diminuindo o
estresse.

O tempo é um bem precioso – talvez o mais precioso do ser humano – dado o seu caráter
de recurso não renovável. Uma oportunidade perdida de utilização do tempo com qualidade
não pode ser recuperada.

Passo a Passo

Organizar os postos de trabalho (sala, mesa, arquivos, etc.). Dar outra utilidade (doar,
remanejar) ao que não tem mais serventia no seu posto de trabalho e jogar fora tudo que
é imprestável.

Melhorar o sistema de arquivamento. Arquivar tudo aquilo que não é de uso constante.

Guardar as coisas (materiais, documentos, etc.) de uso constante em locais de rápido e
fácil acesso.

Reorganizar os postos de trabalho ao final de cada dia. Não deixar bagunça para o dia
seguinte.

Identificar os pontos críticos de desperdício de tempo e buscar superá-los com um melhor
planejamento e com mais objetividade.

Não abandonar os momentos de lazer e as coisas que gosta de fazer. Eles são fundamentais
para preservar sua saúde mental.

Utilizar o tempo disponível para a capacitação profissional: ler, estudar, adquirir novas
habilidades e informações.

REUNIÕES EFICAZES

Saber organizar e conduzir reuniões de trabalho é vital para o dia-a-dia do Conselho
Tutelar. É importante fazê-las com planejamento, objetividade e criatividade.

Quando bem organizadas e conduzidas, as reuniões tornam-se poderosos instrumentos
de socialização de informações, troca de experiências, decisões compartilhadas,
alinhamento conceitual, solução de conflitos e pendências.

Passo a Passo

Confirmar primeiro a necessidade da reunião.

Definir uma pauta clara, curta e objetiva.

Dimensionar o tempo necessário para o equacionamento da pauta. Evitar reuniões com
pautas imensas e, conseqüentemente, longas, às vezes intermináveis.
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Ter clareza de quem realmente deve participar da reunião. As demais pessoas poderão
ser informadas ou ouvidas de outras maneiras. Fazer reuniões e não assembléias.

Informar aos participantes da reunião, com antecedência: pauta, horário, local, data,
tempo previsto para reunião.

Começar a reunião na hora marcada. Não esperar retardatários. Criar disciplina.

Controlar o tempo da reunião, das exposições, dos debates. Buscar concisão.

Zelar pelo direito de participação de todos. Incentivar a participação dos mais tímidos,
sem forçá-los a falar.

Evitar conversas paralelas. Combater a dispersão.

Fazer, ao final de cada reunião, uma síntese do que foi tratado e decidido. Registrar e
socializar os resultados.

ELABORAÇÃO DE TEXTOS

Saber comunicar-se por escrito é fundamental para um conselheiro. É preciso clareza,
linguagem correta, objetividade e elegância na elaboração de textos (relatórios, ofícios,
petições, etc.).

Não é preciso – e está fora de moda – o uso de linguagem rebuscada, cerimoniosa, cheia
de voltas. Ser sucinto e ir direto ao assunto são qualidades indispensáveis.

Passo a Passo

Ter claro o objetivo e as informações essenciais para elaboração do texto.

Fazer um pequeno roteiro para orientar/organizar o trabalho de escrever.

Perseguir: clareza, ordem direta das idéias e informações, frases curtas.

Não dizer nem mais nem menos do que é preciso.

Usar os adjetivos e os advérbios necessários. Evitar adjetivação raivosa e, na maioria
das vezes, sem valia.

Combater sem tréguas o exagero e a desinformação.

Reler o texto: cortar palavras repetidas, usar sinônimos ou mudar a frase.

Evitar gírias, jargões técnicos, clichês, expressões preconceituosas ou de mau gosto.

Se a primeira frase do texto não levar à segunda, ele certamente não será lido com
interesse.

CRIATIVIDADE INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIA

Saber exercitar a imaginação política criadora, no sentido de garantir às ações
desenvolvidas para o atendimento à criança e ao adolescente não apenas maturidade
técnica, mas o máximo possível de legitimidade, representatividade, transparência e
aceitabilidade.

Saber empregar de forma criativa os recursos humanos, físicos, técnicos e materiais
existentes buscando qualidade e custos compatíveis.

Passo a Passo

Organizar o trabalho: horário, rotinas, tarefas.
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Trabalhar em equipe.

Trabalhar com disciplina e objetividade.

Buscar sempre o melhor resultado.

Prestar contas dos resultados à comunidade.

Buscar soluções alternativas quando as soluções convencionais se mostrarem inviáveis.

Incentivar outras pessoas a “pensar junto”, a se envolverem na busca de soluções para
uma situação difícil.

Fundamentar corretamente as decisões tomadas, para assegurar um bom atendimento
por parte de todos os envolvidos.

Criar um clima saudável no trabalho. Investir na confiança e na solidariedade.

Estudar. Buscar conhecer e trocar experiências.

Criatividade é aprendizado. Surge do encontro da percepção de todos. Seja um integrador.
Seja atento e antenado com o que vai pelo mundo.

TRABALHANDO EM EQUIPE

Praticar “relações humanas” é mais do que apenas manter contato com outras pessoas,
é compreender as outras pessoas, respeitando a sua personalidade que, como sabemos,
é diferente da nossa.

O Conselho Tutelar é um órgão colegiado, isso significa que os trabalhos e as decisões
devem ser tomadas por toda a equipe, de uma forma coletiva.

Para trabalhar em equipe é necessário desenvolver algumas habilidades:

• aprender a conviver com a diferença;

• aprender a comunicar (desenvolver a habilidade de convencer, mas também aceitar
ser convencido);

• aprender a concordar e a discordar do outro, sem criar atritos, sabendo ceder e
como agir quando o outro cede;

• aprender a interagir;

• aprender a decidir em grupo;

• ser flexível;

• organizar-se;

• saber delegar;

• saber ouvir;

• cumprir os prazos e compromissos assumidos;
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• ser sensível e solidário, principalmente em relação às crianças e adolescentes e
seus familiares;

• buscar sempre o encaminhamento mais adequado para os casos;

• evitar a tomada de decisão de forma isolada, consultando sempre  a equipe.

O trabalho dentro do Conselho Tutelar requer disciplina, organização e espírito de equipe.
Caso os conselheiros não consigam realizar suas tarefas de forma harmônica, todo o
trabalho será prejudicado.

Preocupações como: “Quem está controlando o grupo? Quem ele pensa que é para querer
mandar em mim? O que posso fazer para controlar o grupo?”, etc., não contribuem para
o crescimento e fortalecimento da equipe, ao contrário, enfraquecem a união e fragilizam
as relações, podendo comprometer não só a imagem externa do Conselho, mas
principalmente o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos por ele.

É fundamental que o conselheiro tenha sempre em mente que os casos são do Conselho
e não do conselheiro. O envolvimento pessoal e emocional tem de ser evitado.

Trabalhar em equipe nem sempre é fácil. Mas, quando uma equipe consegue funcionar
harmoniosamente, os membros podem concentrar-se em sua meta principal. Ao contrário,
uma equipe que não consegue criar relacionamentos entre seus membros perderá tempo
em disputas pelo controle e em discussões intermináveis que não trarão nenhum resultado
positivo.

Quando os conselheiros começam a tomar conhecimento do volume de trabalho e da
complexidade deste, é comum entrarem em um estado quase de pânico. Nessa hora, a
disciplina e a organização são fundamentais. A  divisão de tarefas, a determinação de
uma subequipe como responsável por determinados trabalhos simplifica o relacionamento
e evita que todos esperem que o outro faça, e a tarefa acabe não sendo realizada.

NÃO É COMIGO...

ESTA É UMA HISTÓRIA DE 4 PESSOAS: TODO MUNDO,  ALGUÉM,  QUALQUER UM 
e  NINGUÉM.

Havia um importante trabalho a ser feito e TODO MUNDO tinha certeza de que
ALGUÉM o faria. QUALQUER UM  poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM o fez. ALGUÉM
zangou-se porque era um trabalho para TODO MUNDO. TODO MUNDO pensou que

QUALQUER UM poderia fazê-lo, mas NINGUÉM imaginou que TODO MUNDO 
deixasse de fazê-lo. Ao final, TODO MUNDO culpou ALGUÉM  quando NINGUÉM fez

o que QUALQUER UM poderia ter feito.

As dificuldades de relacionamento são reduzidas à medida que as relações deixam de ser
competitivas para tornarem-se cooperativas. O estabelecimento de normas promove a
integração da equipe, a responsabilização pelas tarefas e traz alívio para as ansiedades,
pois nos transmite a sensação de que tudo vai funcionar.

O que parece ser bom para nós pode não ser bom para os outros, justamente devido às
diferenças que existem entre as pessoas.

É fundamental que as diferenças pessoais sejam relevadas para que as reuniões aconteçam
num clima de tranqüilidade e que os trabalhos possam fluir de forma produtiva.  É claro
que vão haver discussões, às vezes acaloradas, entretanto, o que não pode haver são
discussões em nível pessoal. Criticar construtivamente um trabalho que foi feito por um
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colega ou uma equipe de colegas é perfeitamente admissível e leva o grupo a crescer,
entretanto críticas pessoais, ao trabalho desenvolvido ou ao comportamento dos colegas,
não acrescentam absolutamente nada ao grupo, antes, causam desavenças e melindres
que devem ser sempre evitados, pelo bem do Conselho e das crianças e adolescentes
atendidos.

Para uma equipe ser bem-sucedida, deve:

1. ter clareza na definição das metas;

2. estabelecer um plano de trabalho;

3. ter papéis claramente definidos;

4. buscar uma comunicação clara;

5. adotar comportamentos salutares, tais como procurar informações e opiniões,
elucidar ou desenvolver idéias, sintetizar, verificar se há consenso, tentar diminuir
as tensões, negociar as regras no início dos trabalhos (por exemplo, discutiremos
tais e tais assuntos, quanto tempo será reservado para cada um?);

6. ter procedimentos de decisão bem definidos: discutir como as decisões serão
tomadas, estabelecer comportamentos-padrão, decidir questões por consenso,
etc.;

7. ter participação equilibrada: estar atento a se todos os membros estão opinando,
evitando-se, assim, que os mais tímidos se sintam constrangidos diante dos mais
falantes;

8. estabelecer regras básicas;

9. ter consciência do processo de trabalho em grupo;

10. exigir a presença de dados antes de tomar decisões;

11. evitar decisões baseadas em palpites;

12. procurar soluções permanentes, ao invés de consertos provisórios.

Para desenvolvermos um bom trabalho em equipe, faz-se necessária uma aprendizagem
para lidar com nossas próprias emoções e com as dos outros, uma aprendizagem afetiva:
aprender a interagir é também aprender a cortejar, e a amar, para poder viver bem a
própria afetividade e, assim, se relacionar melhor com todas as pessoas: companheiros
de conselho, crianças, adolescentes e familiares.

VIDA EM GRUPO PEDE ALTRUÍSMO

Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos,
percebendo a situação, resolveram se juntar em grupo. Assim, se agasalhavam e se
protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais

próximos, justamente os que forneciam mais calor. E, por isso, tornaram a se afastar
uns dos outros. Voltaram a morrer congelados. E, por isso, voltaram a ficar juntos.
Aprenderam a conviver com as pequenas feridas que uma relação próxima podia

causar, já que o mais importante era o calor do outro. E terminaram sobrevivendo.

Fontes: Guia de Ações Complementares à Escola para Criança e Adolescente. Publicação:
ENPHEC / UNICEF.

Adaptação dos textos: Apostila – Trabalhar as Habilidades – FUNJOBI

Aprendendo a Trabalhar em grupo
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O ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Atender pessoas não é coisa fácil. O ser humano é muito complexo. Somos todos
comandados, acima de tudo, por nossas emoções. Alegria, tristeza, raiva, apatia,
chateação, todas essas emoções influem em nosso modo de ser, principalmente em
nossas atitudes. Quantas vezes estamos irritados e “explodimos” nossas emoções em
pessoas que não têm nada a ver com o que estamos passando ou sentindo.

Outro fator que influi em nossas atitudes são a boa ou má-educação e o grau de instrução
ou escolaridade.

A má-educação destrói relações e deixa uma péssima impressão junto às pessoas. A
escolaridade, bem ou mal, também influi em nossas emoções e atitudes, principalmente
se o status social nos dá títulos. Quantas vezes já não ouvimos aquela frase:

- Você sabe com quem está falando?

Isso é verdadeiramente irritante.

O trabalho de atender ao público requer de nós, profissionais da área, uma boa dose de:

• simpatia - a alegria e o sorriso são dons especiais que Deus deu a cada um de
nós, fazer uso deles  é muito gratificante para quem faz e para quem recebe.
Então, não tenha medo de esbanjá-los, use-os indiscriminadamente, principalmente
nos momentos mais difíceis;

• atenção - ser atencioso. É tão bom quando uma pessoa nos dá a devida atenção,
não é mesmo! Então, não tenha receio de fazê-lo aos outros, seja bastante atencioso
e mostre-se interessado em ajudar caso ocorra alguma dificuldade;

• humildade -  ser humilde e não ter vergonha de se desculpar por algum erro ou
equívoco. Mas não se esqueça: existe uma grande diferença entre humildade e
humilhação. Você não é obrigado a aceitar ser humilhado por outras pessoas e,
muito menos, pode humilhar os outros; tente contornar a situação da melhor
forma possível, mantenha-se tranqüilo e não se rebaixe ao nível do interlocutor.
Não deixe que uma pessoa tão sem importância em sua vida o incomode, não
vale a pena. Mas seja sempre humilde. Jesus nos disse: “sejamos prudentes
como as serpentes e humildes como as pombas”. Nunca se esqueça deste conselho
de Jesus, ele é uma grande verdade;

• calma - nunca perder o controle ou a calma, quando digo nunca é nunca mesmo.
Mantenha-se tranqüilo, procure saber por que aconteceu o desentendimento e
como contorná-lo, se a comunicação entre as partes estiver muito difícil peça ao
seu colega para atender a pessoa e pergunte-lhe se ela não se importaria de ser
atendida pelo seu colega. Peça-lhe desculpas e diga-lhe que, por algum motivo,
vocês não estão conseguindo se entender;

• paciência - esperar com tranqüilidade e paciência. Muitas pessoas são ansiosas e
desorganizadas; outras, desinformadas e outras, ainda, gostam muito de conversar
e contar longas histórias de como chegaram até ali ou até mesmo outros assuntos.
Tenha paciência ao atender todas as pessoas e peça a elas, com muita habilidade
e amigavelmente, que se apressem, caso estejam se alongando demais;

• cordialidade - dizer uma palavra de confiança e estímulo. Vocês vão se deparar
com muitas pessoas indecisas e desinformadas, seja cordial, diga-lhes palavras
encorajadoras de forma que a pessoa se sinta à vontade para expor seus problemas;
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• educação - use sempre estas palavras mágicas: “muito obrigado, um minuto por
favor, em que posso ajudar?”. A boa educação conquista as pessoas, não há nada
de errado em utilizá-la, principalmente junto àquelas pessoas mais deseducadas;

• presteza - procure sempre ser prestativo. Coloque-se à disposição para ouvir e
ajudar no encaminhamento de uma solução. Procure agilizar seu trabalho, tornando-
o mais eficaz e eficiente. Assim, poderá atender um maior número de pessoas
mais rápido e gentilmente.

• informação - esteja sempre seguro das informações que vai dar. Dê informações
precisas e objetivas. Se não souber responder, diga a verdade, é melhor a verdade
do que uma informação enganosa. Nunca use o termo “eu acho”, tenha certeza do
que diz ou busque uma informação mais precisa.

Atender bem ao público é difícil, mas não é impossível, você não tem que ser perfeito,
mas precisa estar sempre em busca do crescimento, faz parte da nossa condição humana.

Fonte: Material de Treinamento da FUNJOBI. Elaborado por Miriam Maria José dos Santos.
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METODOLOGIA DO ATENDIMENTO DE CASOS

Receber, Estudar, Encaminhar e Acompanhar Casos

O Conselheiro Tutelar, no cumprimento de suas atribuições legais, trabalha diretamente
com seres humanos, com pessoas que, na maioria das vezes, vão ao Conselho Tutelar ou
recebem sua visita em situações de crises e dificuldades – histórias de vida complexas,
confusas, diversificadas.

É vital, para a realização de um trabalho social eficaz (fazer mudanças concretas) e
efetivo  (garantir a continuidade das mudanças), que o conselheiro tutelar saiba ouvir e
compreender os casos (situações individuais específicas) que chegam ao Conselho Tutelar.

Saber ouvir, compreender e discernir são habilidades imprescindíveis para o trabalho de
receber, estudar, encaminhar e acompanhar casos.

Cada caso é um caso e tem direito a um atendimento personalizado, que leve em conta
suas particularidades e procure encaminhar soluções adequadas às suas reais
necessidades.

Vale sempre a pena destacar: o Conselho Tutelar, assim como o Juiz, aplica medidas
aos casos que atende, mas não executa essas medidas. As medidas de proteção
aplicadas pelo Conselho Tutelar são para que outros (poder público, famílias, sociedade)
as executem. O atendimento do Conselho é de primeira linha, tem o sentido de garantir
e promover direitos.

Para dar conta desse trabalho, que é a rotina diária de um Conselho Tutelar, o conselheiro
precisa conhecer e saber aplicar uma metodologia de atendimento social de casos.
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Denúncia
Toda e qualquer ameaça ou
violação de direitos
(Art. 136, I C/C 98 e 105)

Por escrito, por telefone,
pessoal, outra

Sindicância
Visitas

Improcedente
Parcialmente procedente
Procedente

Constatação da
denúncia

Aplicação de medida em
caráter emergencialCaso simples

Não aplicação
de medida

Caso complexo
Aplicação de medida
Art. 101, I-VII e 129

Transformação
da situação

Arquivamento
Poderá ser reaberto,
caso voltem as
violações

Acompanhamento

Verificar se a medida
está dando resultados

Aplicar outras medidas,
se for necessário

Pode ser aplicada
mais de uma medida

Quadro situacional
Situação sócioeconômica
Dinâmica familiar
Histórico institucional
Situação escolar
Situação profissional
Situação médica
Parecer psicológico
Parecer social
Parecer pedagógico

Estudo de casoEncaminhamento
Acompanhamento

Requisição de
Serviço Público
Art. 136, III, A

Aplicação de medida
principal

Art. 101: criança e adolescente
Art. 129: pais ou responsável

Metodologia do Atendimento
Passos do Atendimento
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A divisão de etapas apresentada no quadro é uma solução didática. Não quer afirmar que
as etapas descritas ocorram sempre de forma linear e nitidamente encadeadas. No trabalho
social, as coisas acontecem de formas variadas, às vezes surpreendentes, exigindo
constantemente a criatividade e a agilidade do conselheiro tutelar. Ter, no entanto, a
capacidade de operar uma metodologia de atendimento (os seus passos básicos) é uma
segurança a mais para o conselheiro: evita que ele se perca no labirinto dos casos; dá a
ele condições para uma ação objetiva e solucionadora.

Para melhor compreensão da Metodologia de Atendimento Social de Casos, suas principais
etapas serão detalhadas a seguir, com ênfase na postura que o conselheiro tutelar deve
assumir no processo de atendimento.

DENÚNCIA

O Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes
forem ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais,
responsável ou em razão de sua própria conduta.

Na maioria dos casos, o Conselho Tutelar vai ser provocado, chamado a agir, por meio de
uma denúncia. Outras vezes, o Conselho, sintonizado com os problemas da comunidade
onde atua, vai se antecipar à denúncia – o que faz uma enorme diferença para as crianças
e adolescentes.

Vale ressaltar que, nas duas situações, o Conselho Tutelar deverá agir com presteza:

• de forma preventiva - quando há ameaça de violação de direitos;

• de forma corretiva - quando a ameaça já se concretizou.

A perspectiva da ação do Conselho, compartilhada com a sociedade e o poder público,
será sempre a de corrigir os desvios dos que, devendo prestar certo serviço ou cumprir
certa obrigação, não o fazem por despreparo, desleixo, desatenção, falta ou omissão.

A denúncia é relato feito ao Conselho Tutelar de fatos que configurem ameaça ou violação
de direitos e poderá ser feita das seguintes formas:

• por escrito;

• por telefone;

• pessoalmente;

• ou de alguma outra forma possível.

Não há necessidade de identificação do denunciante, que poderá permanecer anônimo.
No entanto, para que a denúncia tenha consistência e conseqüência, é importante que
dela constem:

• qual a ameaça ou violação de direitos denunciada;

• nome da criança ou adolescente vítima de ameaça ou violação de direitos;

• o endereço ou local da ameaça ou violação de direitos;

• ou, pelo menos, alguma referência que permita a apuração da denúncia.
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APURAÇÃO DA DENÚNCIA

A apuração da veracidade de uma denúncia deverá ser feita no local da ocorrência da
ameaça ou violação de direitos (domicílio, escola, hospital, entidade de atendimento,
etc.).

Recebida a denúncia, o Conselho Tutelar deve apurá-la imediatamente, se possível
destacando dois conselheiros tutelares para o serviço: isso evita ou pelo menos diminui
a ocorrência de incidente e/ou entendimento distorcido ou parcial da situação social que
está sendo apurada.

A apuração da denúncia é feita por meio de visita de atendimento, que deverá ter as
seguintes características e envolver os seguintes cuidados:

• a visita não precisa ser marcada com antecedência, mas, sempre que possível,
deve ser;

• o conselheiro tutelar não faz perícias técnicas, não sendo, portanto, primordial
para seu trabalho o “fator surpresa” ou a “preservação da cena do crime”;

• o conselheiro tutelar apura fatos por meio de relatos. Por isso, deve ficar atento
às falas, aos discursos, aos comportamentos, buscando, com diálogo, elucidar
suas dúvidas e detectar contradições;

• a entrada no local da visita deve ser feita com a permissão dos proprietários e/ ou
responsáveis;

• a visita deve ser iniciada com a apresentação do(s) conselheiro(s) – nome  e
identificação – e o esclarecimento de seu motivo;

• se necessário (nos casos mais complexos) e se possível (quando há o profissional
requerido), o conselheiro tutelar deve fazer a visita com a assessoria de um técnico
(assistente social, psicólogo, médico, etc.), que poderá ser solicitado junto aos
órgãos municipais de atenção à criança e ao adolescente;

• a visita deve ser feita com respeito, indispensável a quem está entrando em um
domicílio particular, repartição pública ou entidade particular. O conselheiro tutelar
é um agente do zelo municipal e não da arrogância;

• todos os cuidados assinalados nos itens acima não podem descaracterizar a
autoridade do Conselho Tutelar no cumprimento de suas atribuições legais. Se
necessário, o conselheiro deverá usar de firmeza para realizar uma visita e apurar
uma denúncia. Em casos extremos, poderá e deverá requestar força policial, para
garantir sua integridade física e a de outras pessoas, assim como as condições
para apuração de uma denúncia.

MEDIDA EMERGENCIAL

O Conselho Tutelar pode, conforme a gravidade do caso que está sendo atendido, aplicar
uma medida emergencial, para o rápido equacionamento dos problemas encontrados.
É uma forma de fazer cessar de imediato uma situação de ameaça ou violação de direitos
de crianças e adolescentes.

Como, normalmente, a medida emergencial não soluciona o caso em toda a sua
complexidade e extensão, o atendimento social prossegue com o estudo mais detalhado
do caso e a aplicação das demais medidas de proteção pertinentes.
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O CASO

Constatada a veracidade de uma denúncia, após visita de atendimento, e sendo ela
totalmente ou parcialmente procedente, o Conselho Tutelar tem em suas mãos um caso,
para estudo, encaminhamento e acompanhamento.

Caso  é a expressão individual personalizada de problemas sociais complexos e
abrangentes.

Uma criança ou adolescente vivendo uma situação de ameaça ou violação de direitos
será, sempre, um caso de configuração única, com identidade própria, mesmo que as
ameaças ou violações observadas sejam comuns na sociedade. Por isso, vale reafirmar:
cada caso é um caso e requer um atendimento personalizado, sem os vícios das
padronizações e dos automatismos.

Estudar um caso é mergulhar na sua complexidade e inteireza, buscando desvendar a
teia de relações que o constitui. O conselheiro tutelar, com sua capacidade de observação,
interlocução e discernimento, deverá, com diálogo, colher o maior número  possível de
informações que o ajudem a compreender e encaminhar soluções adequadas ao caso
que atende.

Neste trabalho, é importante a coleta e registro de informações que possibilitem o
conhecimento detalhado das seguintes variáveis.

Situação denunciada

• O que realmente acontece? A denúncia é procedente?

• Quem são os envolvidos por ação ou omissão?

• Qual a gravidade da situação?

• É necessária a aplicação de uma medida emergencial?

• Registrar, por escrito, a situação encontrada, nomes dos envolvidos e de
testemunhas, endereços, como localizá-los.

Situação escolar da  Criança e do Adolescente

• Está matriculada(o) e freqüenta a escola?

• Tem condições adequadas para freqüência à escola e estudo em casa?

• Se necessário, visitar a escola da criança / adolescente e colher informações
detalhadas e precisas sobre sua vida escolar.

Situação de saúde da Criança e do Adolescente

• Apresenta problemas de saúde?

• Se apresenta, tem atendimento médico adequado?

• Faz uso de medicamentos?

• Se faz, tem acesso aos medicamentos e os usa corretamente?

• Apresenta sinais de maus-tratos, de agressão?

• Se necessário, requisitar socorro ou atendimento médico especializado, com
urgência.
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Situação familiar da Criança e do Adolescente

• Vive com a família?

• Como é a composição de sua família? Qual o número de integrantes? Quem compõe
a família: pai, mãe, irmãos, tios, avós, outros parentes, outros agregados?

• Quem trabalha e contribui para a manutenção da família?

• Está se relacionando bem no contexto familiar?

• Se não está, quais os problemas que aconteceram?

• Deve permanecer na família? Ou existe alguma situação grave que recomende
sua saída do contexto familiar?

Importante: o Conselho Tutelar, além das medidas de proteção dirigidas às  Crianças e
aos  Adolescentes, poderá aplicar medidas pertinentes aos pais ou responsável (ECA, art.
129 I a VII).

Situação de trabalho da Criança e do Adolescente

• Trabalha?

• Em que condições?

• As condições são compatíveis com o que determina o ECA no seu capítulo V – Do
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho?

Se necessário, visitar o seu local de trabalho e colher informações detalhadas e precisas
sobre a situação.

Histórico institucional da Criança e do Adolescente

• Freqüenta entidade de atendimento?

• Vive em entidade de atendimento?

• Se vive, como vive? Deve permanecer na entidade?

• Já passou por entidade de atendimento?

• Se já passou, como se deu o seu desligamento?

• Qual sua história de vida em entidade(s) de atendimento?

Se necessário, visitar a(s) entidade(s) para colher informações detalhadas e precisas
sobre sua trajetória.

Estudar casos é um trabalho minucioso. Os itens e as perguntas apresentadas
anteriormente são o esboço de um roteiro de preocupações que devem guiar a ação de
um conselheiro tutelar. Certamente, outras perguntas e preocupações irão surgir diante
de cada caso específico.

Para melhor estudo e compreensão de um caso, muitas vezes será necessária a atuação
de um profissional habilitado para trabalhos técnicos especializados.

Psicólogo  – estudo e parecer psicológico.

Pedagogo – estudo e parecer pedagógico.

Assistente social – estudo e parecer social.

Médico – atendimento e avaliações médicas.
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O conselheiro tutelar, se necessário, para completar suas observações e análises e
fundamentar suas decisões, deverá requisitar os serviços especializados dos profissionais
citados e de outros. O importante é um estudo preciso e completo do caso que precisa de
atendimento.

Encaminhar um caso é aplicar uma ou mais medidas de proteção que atuem diretamente
nos focos desencadeadores da ameaça ou violação dos direitos da criança ou do
adolescente, devendo o Conselho Tutelar requisitar, sempre que necessário, os serviços
públicos nas áreas de Saúde, Educação, Serviço Social, Previdência, Trabalho e Segurança,
indispensáveis ao correto encaminhamento de soluções para cada caso. Encaminhar um
caso pode significar também a aplicação de medidas pertinentes aos pais ou responsável
pela criança  ou adolescente, o que, muitas vezes, torna-se vital para o completo
atendimento da criança ou adolescente.

Acompanhar o caso é garantir o cumprimento das medidas de proteção aplicadas e
zelar pela efetividade do atendimento prestado, evitando que qualquer uma das partes
envolvidas (família, escola, hospital, entidade de atendimento, etc.) deixe de cumprir
suas obrigações, fazendo romper a rede de ações que sustentam o bom andamento de
cada caso específico. O bom acompanhamento de caso, feito em parceira com outros
atores comunitários e o poder público, dá ao Conselho Tutelar condições de verificar o
resultado do atendimento e, se necessário, aplicar novas medidas que o caso requerer.

O Conselho Tutelar não precisa especializar-se em acompanhamento de casos, podendo
fazer esse trabalho por meio de associações comunitárias, igrejas, entidades de
atendimento e órgãos públicos de atenção à criança – aos quais requisitará,
periodicamente, relatórios sobre o desenvolvimento dos casos.

Saber manejar a metodologia de Atendimento Social de Casos é, no entanto, fundamental
para o trabalho do Conselho Tutelar: receber, estudar, encaminhar e acompanhar
casos, buscando superar as situações de ameaças ou violações dos direitos de crianças
e adolescentes, com a aplicação das medidas de proteção adequadas.

Fonte: Conselho Tutelar  Passo a Passo – Um Guia para Ação – Publicação: Instituto
Telemig Celular – Elaboração Modus Faciendi.

A ROTINA DE UM CONSELHO TUTELAR

“O Conselho Tutelar foi criado para que as crianças, os  adolescentes e suas famílias,
cujos direitos são ameaçados ou violados, sejam atendidos, orientados e encaminhados
de forma ágil, desburocratizada e humana, e possam ter seus problemas resolvidos o
mais rapidamente possível.“

O regimento interno, que o grupo de conselheiros tutelares irá elaborar tão logo seja
eleito, poderá estipular as regras para fazer o atendimento dos casos que lhe chegam,
seguindo passos lógicos de tomada de decisão, como a seguir.

Verificar se o caso é mesmo do Conselho Tutelar

A primeira providência é discernir o que é caso para Conselho Tutelar e o que não é.
Crianças e adolescentes vitimados e desatendidos em seus direitos, bem como crianças
de até 12 anos que praticam infrações, são responsabilidade do Conselho Tutelar. Casos
de adolescentes que fazem os outros de vítimas, não. Estes devem ser encaminhados às
autoridades competentes (delegado de polícia, promotor de justiça). Se houver dúvidas
quanto à idade, presumir que a pessoa tem onze anos, até que se chegue a uma prova,
através de exames médicos. Quando o caso não é da competência do Conselho Tutelar,
não há necessidade de registrá-lo.
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Caracterizar a situação da Criança e do Adolescente,
verificando de quem ele é vítima

Para ser atendido pelo Conselho Tutelar, crianças ou adolescentes devem ter sofrido
violação de seus direitos por parte de alguém da família, de um representante do Estado,
de um membro da sociedade. Pode ser também que a criança  ou  o adolescente esteja
desrespeitando seus próprios direitos, por exemplo, ao expor-se deliberadamente a
situações que colocam em risco sua integridade física ou psicológica.

Dimensionar a complexidade do problema e identificar as
percepções que têm sobre ele os diferentes atores sociais
envolvidos

É preciso ouvir a vítima, os indivíduos ou representantes de entidades/organizações que
estão violando seus direitos, os denunciantes. Se o Conselho consegue descobrir apenas
um fator responsável pelo problema, alerta vermelho!

Em geral, vítimas e vitimizadores estão imersos em uma complicada teia de relações
onde muitos fatores se encadeiam e onde nunca existe um único “culpado” pela situação
presente.

Estabelecer, em grupo, estratégias e definir as medidas que
serão adotadas para alterar a realidade da criança ou do
adolescente vitimado

Quem aplica as medidas destinadas a corrigir a situação em que se encontra a criança ou
o adolescente é o Conselho Tutelar, não o conselheiro isolado.

Portanto, os casos devem ser debatidos pelo grupo. Situações simples, que possam ser
resolvidas imediatamente por um conselheiro, serão posteriormente apresentadas à
equipe. O importante é que as providências adotadas, onde se determina o que os
envolvidos no problema são obrigados a fazer ou a deixar de fazer, sejam assumidas pelo
Conselho Tutelar como um todo, que assim exerce a sua autoridade administrativa e
responde, em conjunto, por deliberações.

Garantir registros que preservem a memória dos casos e
obedecer ao mínimo necessário de formalidades burocráticas

Para assegurar a memória dos casos que chegam ao Conselho, em geral as equipes
assim procedem:

• abre-se uma ata a cada manhã, instalando a sessão do dia e registrando os fatos
resumidamente;

• elabora-se uma ficha para cada caso, sempre de forma resumida;

• se o caso demandar, abre-se uma ficha de acompanhamento, que será atualizada
periodicamente.

Parte desses registros é sigilosa e contém informações que não devem ser passadas nem
mesmo à Justiça, sob pena de se desobedecer ao artigo 154, do Código Penal: “revelar
alguém, sem justa causa, segredo de que se tem ciência em razão de função, ofício ou
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profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem”. Outra parte dos registros é
para consumo externo.

Registram-se em ata as medidas que serão tomadas em relação a cada caso, com as
determinações de fazer ou deixar de fazer. Essas determinações podem ser assinadas
apenas pelo presidente do Conselho Tutelar, desde que isso conste do seu Regimento
Interno.

É o presidente/coordenador do Conselho Tutelar que o representa externamente. Escolhido
pelo grupo, o tempo de duração de seu mandato deve ser definido no Regimento. Existem
Conselhos onde a presidência é exercida, rotativamente, por todos. A cada semana,
muda-se de presidente. O importante é que essas “regras do jogo” estejam formalmente
registradas.

Fonte: “Construir o passado – ou como mudar hábitos, usos e costumes, tendo como
instrumento o Estatuto da Criança e do Adolescente.”

OS INTERLOCUTORES DO CONSELHO TUTELAR

Conversar para entender, fazer entender e resolver

Quanto melhor a qualidade da comunicação que os conselheiros tutelares estabelecerem
com os órgãos, entidades, instituições e movimentos comunitários existentes no município,
melhor a qualidade do seu trabalho de atendimento e encaminhamento de soluções de
atendimento para crianças e adolescentes.

É  imprescindível que o Conselho Tutelar, enquanto órgão, e os seus membros, enquanto
conselheiros e cidadãos, se façam conhecer no município, particularmente junto àqueles
que integram (ou devem passar a integrar) a Rede de Serviços Municipais de Atendimento
à Criança e ao Adolescente

1. Equipamentos públicos, entidades governamentais e não-governamentais de
atendimento

Escolas, creches, postos de saúde, hospitais, abrigos, programas de assistência social,
de orientação ou estímulo cultural e desportivo, de acompanhamento social e psicológico,
de apoio a dependentes de drogas, etc.

Uma conversa preparatória com seus dirigentes pode criar cooperação, integração, soluções
rápidas e corretas para crianças e adolescentes atendidos pelo Conselho Tutelar.

Quando o Conselho Tutelar requisitar um serviço, já o fará com conhecimento das
alternativas municipais e com base em um entendimento inicial com os responsáveis
pelo serviço.

Dialogar deverá ser uma constante na vida do Conselho Tutelar, sem se perder de vista
o seu poder de acionar o Ministério Público, sempre que o diálogo esbarrar na má-fé, na
má vontade, na atitude criminosa.

2. Movimentos, associações, entidades de defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes

Movimentos por Saúde, Educação. Movimento Negro. Movimento das Mulheres. Centros
de Defesa dos Direitos Humanos. Pastorais. PROCON. Movimento Sindical e outros.
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São aliados importantes na construção de uma política municipal de atendimento à criança
e ao adolescente. Devem ser mapeados pelos Conselhos Tutelares visitados, para
conhecimento mútuo e discussões de linhas de cooperação e trabalhos conjuntos. Têm
grande capacidade de mobilização social.

3. Entidades empresariais, clubes de serviços, lideranças empresariais

Associações empresariais. Industriais. Banqueiros. Fundações empresariais. ROTARY.
LIONS. SESI. SENAI. SESC. Comerciantes. Ruralistas e outros.

Também são aliados importantes e têm demonstrado disponibilidade e competência para
apoiar os trabalhos de atendimento às crianças e adolescentes. Devem ser visitados e
mobilizados para o trabalho conjunto.

4. Universidades, centros de pesquisa, órgãos de comunicação

Faculdade de Medicina, Odontologia, Educação, Serviço Social, jornais, rádios, revistas e
outros.

São importantes no apoio técnico, no atendimento especializado, na divulgação, na
comunicação social para integração e consolidação de uma rede de atendimento.

5. Órgãos de segurança pública

Polícia Civil. Polícia Militar.

São imprescindíveis para o bom andamento dos trabalhos do Conselho Tutelar,
especialmente diante dos casos que envolvem a prática de atos infracionais por crianças
e adolescentes, maus-tratos, agressões, violências.

Devem ser visitados na busca de entendimento, respeito, cooperação e soluções
adequadas.

6. Conselheiros e juristas – relação delicada

A  relação entre conselheiros tutelares (na maioria das vezes, sem formação jurídica) e
os juristas é muito delicada e deve ser tecida com cuidado e respeito às atribuições de
cada um. O Conselho Tutelar não integra o Poder Judiciário. Ele exerce funções de caráter
administrativo.

O discernimento das atribuições específicas facilitará o trabalho de ambos, particularmente
a atuação do Conselho Tutelar, que deverá recorrer ao Ministério Público sempre que um
serviço, uma entidade ou organização, seja ela governamental ou não, deixar de cumprir,
sem justificativa consistente, uma requisição de atendimento, cometendo, assim, infração
administrativa.

É  o promotor que dará seqüência à denúncia do Conselho Tutelar:  pedirá ao juiz, por
meio de uma representação, que tome suas providências:

• determine que a requisição do Conselho Tutelar seja cumprida;

• diante do não-cumprimento da requisição, instaure processo para aplicar
as penalidades cabíveis aos responsáveis pelo descumprimento.

7. Conselho Municipal dos Direitos  da Criança e do Adolescente

Além de presidir o processo de escolha dos conselheiros tutelares, o Conselho Municipal
dos Direitos é o principal órgão para formulação, deliberação e controle da política municipal
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de proteção integral à criança e ao adolescente. A cooperação e a atuação articulada
entre os dois Conselhos (de Direitos e Tutelares) são vitais para o conhecimento das
reais necessidades e potencialidades municipais, a correta priorização e a boa aplicação
dos recursos públicos. É preciso criar, fazer funcionar e manter mecanismos de comunicação
e cooperação entre os dois Conselhos. Um ponto importante: trata-se de uma relação de
cooperação. Não existe subordinação do Conselho Tutelar ao Conselho de Direitos.

Fonte: “Conselho Tutelar Passo a Passo” – Um Guia  para a Ação. Elaboração: Modus
Faciendi – Publicação: Instituto Telemig Celular.

O QUE O CONSELHO TUTELAR NÃO FAZ

“Claro está que o Conselho Tutelar não é previsto no Brasil para fazer o que outros
deviam fazer mas não fazem. Não. Sua criação se dá exatamente para corrigir os desvios
dos que, devendo prestar certo serviço, cumprir certa obrigação, não o fazem, seja por
imprudência ou negligência, seja porque há vontade de não o fazer, seja porque
simplesmente copiam antigos hábitos, usos e costumes.

Assim, por exemplo, na área de proteção à maternidade, à família e à adolescência (CF,
2003), tem ocorrido casos que são encaminhados, pelas secretarias municipais de
Assistência Social, Promoção Social, Bem-estar Social, etc., ao Conselho Tutelar.

Trata-se de uma inversão aberrante! As secretarias, através de programas próprios, ou
através de convênios, é que devem fazer o atendimento. O Conselho Tutelar é acionado
quando tais programas deixam de oferecer regularmente os serviços por eles devidos. E
o Conselho não vai executar (nem criar) programas. Vai requisitar serviços dos programas
públicos de caráter obrigatório. E tomar providências para que quem de direito crie os
inexistentes.

Transformar o Conselho Tutelar em executor de programas é erro grave e significa
aceitarmos a não-oferta  ou a oferta irregular da parte dos responsáveis, quando o
espírito da norma é o de se acabar com a situação irregular dos serviços públicos devidos.”

Fonte: “Construir o passado – ou como mudar hábitos, usos e costumes, tendo como
instrumento o Estatuto da Criança e do Adolescente”.

DANDO AO JUDICIÁRIO O QUE É DO JUDICIÁRIO

“Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o Conselho Tutelar é não-
jurisdicional, está enfatizando, em primeiro lugar, sua autonomia em relação ao Poder
Judiciário.”

Juízes, promotores, ao contrário do que alguns imaginam, não mandam no  Conselho
Tutelar.

Só quem manda nos conselheiros tutelares é a lei. Eles são obrigados a fazer o que é sua
atribuição: o que está nos artigos 136, 95, 101, (Ia VII) e 129 (I a VII) do Estatuto.

Se forem além disso, podem incorrer em crime de abuso de autoridade; se fizerem
menos que isso, estarão sendo omissos.
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Por outro lado, dizer que o Conselho Tutelar é não-jurisdicional é deixar bem claro que
ele não pode julgar os casos de violação da lei do mesmo jeito que faz um juiz: abrindo
processo que leva à punição de quem está errado, com multas e até com prisão.

Os julgamentos do Conselho Tutelar são de outra natureza. Ele julga como todo mundo
faz, avaliando, comparando, decidindo entre alternativas. Ele julga conflitos de interesses
que podem ser resolvidos administrativamente. Vamos dar exemplo.

Dona Cida chega ao Conselho Tutelar reclamando que seu filho Zeca está impossível,
quebrou todos os vidros das janelas da escola e foi expulso. Cida acha que o menino
precisa ser punido, mas daí a ficar sem estudo, já é demais. Estamos diante de um
conflito de interesses: a escola parece estar interessada em ver pelas costas um aluno-
problema. A mãe de Zeca tem interesse em que ele não interrompa os estudos.

É um conflito que pode ser resolvido pela via administrativa. Como? Os conselheiros vão
à escola, reúnem-se com o diretor e professores, requisitam os serviços de um pedagogo
ou psicólogo para assessorá-los e encontrar alternativas mais adequadas à “solução
extrema” adotada. É muito provável que, nessa etapa, o problema seja resolvido.

Mas pode ser que a equipe da escola permaneça irredutível.

Nesse caso, os conselheiros tutelares terão simplesmente que determinar que o Zeca
seja rematriculado. E informar que, ao fazerem isso, estão aplicando uma medida
administrativa. Se ela for desobedecida, sérias conseqüências resultarão. Basta um
mínimo de bom senso para perceber que a decisão do Conselho deve ser obedecida.

Mas se a direção da escola for daquelas que preferem “pagar para ver”? O Conselho
Tutelar irá requisitar a quem ocupa cargo hierarquicamente superior à direção (supervisor,
delegado de ensino, secretário de educação) a rematrícula do Zeca.

Até aqui, o caso está no âmbito da administração. A escola pode se ver livre de grandes
complicações se obedecer imediatamente.

Bem, mas e se a requisição também não adiantar nada? Agora, sim, é preciso ir até o
juiz, pedindo que ele faça valer a decisão do Conselho Tutelar e abra um processo contra
a direção da escola, para a aplicação de multa. Manifestou-se um conflito de interesses
que só pode resolver-se juridiscionalmente, isto é, através da justiça.

O grande desafio à competência e habilidade do Conselho Tutelar é, no entanto, evitar o
recurso à justiça. É preciso descobrir formas de fazer com que o poder público, a família,
a sociedade, quem quer que esteja desrespeitando os direitos das crianças e dos
adolescentes percebam que é seu interesse cumprir a lei.

Fonte: “Conselho Tutelar – o que é”  – publicação CECIP em parceria com o UNICEF.
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Formulários do Dia-a-dia

CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
Para: ___________________________________________________________________ 

Serviço: _________________________________________________________________ 
 

FICHA DE ENCAMINHAMENTO 

1. Identificação: 

Nome: ____________________________________________________________ 

Filiação: Pai:________________________________________________________ 

              Mãe:_______________________________________________________ 

              Ou Responsável:_____________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

Telefone:____________________________Data de Nascimento:____/____/_____ 

Escola: _______________________________ Ciclo:________________________ 

Conselheiros Responsáveis pelo caso: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Processo nº:________________________________________________________ 

Motivo de Abertura de Processo no Conselho:_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Como o caso chegou ao Conselho Tutelar: ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Breve Histórico do Caso (situação Familiar, Escolar, Social, Saúde, etc...) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Motivo do Encaminhamento para o Fórum da Criança e/ ou equipe de Saúde Mental 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3.1  Dados da Família: 

Algum membro da família trata na Saúde Mental? Usa medicação controlada? Já 

esteve em Hospital Psiquiátrico? Usa drogas e/ ou álcool? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.2   Dados da(s) criança(s)/adolescente(s): 

Freqüenta algum programa? Faz algum tipo de tratamento? Qual? 

Onde?_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Outras providências do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Data:__________________ 

Assinatura do Conselheiro:____________________________________________ 

Parecer da Comissão:________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Obs: Os formulários apresentados são utilizados pelos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte. 
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REGISTRO DE DENÚNCIA N º __________________ 
 

Data: ____/____/____ 
 
Pessoal (  )                Por Telefone (  )             Por escrito (  ) 
 
 
Nome do Denunciante:__________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Pessoa(s) Denunciada(s):________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Referências: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Assunto: _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

__________________________ 
                                                                       Conselheiro Tutelar 
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TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 Na data de ______ de ___________________ de _____ na cidade de 

______________________________________________________, a criança:  

_____________________________________________________________ o 

adolescente:____________________________________________________, 

filiação: _________________________________________________ e 

______________________________________ nascido aos ______ dias do 

mês de _____________ de _____, se responsabiliza pelos seus atos e deveres 

no que concerne a Escola _______________________________ 

comprometendo-se a observar as normas e regras da mesma, cumprindo-as, 

de acordo com os direitos e deveres contidos na Lei Federal 8069/90 (ECA) 

Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo por intermediário o Conselho 

Tutelar, neste ato representado pelo(a) Conselheiro(a) Tutelar.  

 

  _______________________________________________ 

 

 Aos pais e responsáveis aplicam -se as medidas previstas no mesmo 

diploma legal, conforme art.129, inciso V (“São medidas aplicáveis aos pais e 

responsáveis: I......II......III......IV......V - Obrigação de matricular o filho ou 

pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar”, ....). 

 

Aluno: 

_________________________________________________________________  

Pais ou responsáveis: _______________________________________________ 

Responsável pela Escola: ____________________________________________ 

 

__________________________, _____ de _________________ de__________ 

 

Conselheiros Tutelares: 
___________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 

 
______________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 

 O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, atesta para devidos fins que 

o(a) Sr(a)  _______________________________ 

____________________________________________________________ CI 

______________________________________ Carteira de Trabalho 

________________________ esteve na sede do Conselho Tutelar no dia 

_____/_____/_____, às _________ h para tratar de assuntos referentes a seu/sua 

filho(a). 

 

_________________________, _____ de __________________ de _____ 

 

Conselheiros Tutelares: 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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IDADE

ENCAMINHAMENTO
CONSELHO TUTELAR - LEI MUNICIPAL Nº               E LEI FEDERAL Nº 8.069/90

DE CONSELHO TUTELAR DATA

PARA

01. IDENTIFICAÇÃO
CRIANÇA/ADOLESCENTE DATA DE NASCIMENTO

BAIRRO TELEFONE MUNICÍPIO

NOME DO PAI

NOME DA MÃE

RESPONSÁVEL

ENDEREÇO (RUA, AV.)

ESTE CONSELHO TUTELAR, FUNDAMENTADO NA LEI 8.069/90, E, CONSIDERANDO O ARTIGO 227, DA
CONSTITUIÇÃOFEDERAL, EM ATENDIMENTO AO CASO Nº ____________, ENCAMINHA A CRIANÇA / ADOLESCENTE
ACIMA IDENTIFICADA, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

RELATO DO CASO

DECISÃO DO CONSELHO

CONSELHEIROS TUTELARES RESPONSÁVEIS 

ART.  277  - É DEVER DA FAMÍLIA, DA SOCIEDADE E DO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, COM 

ABSOLUTA PRIORIDADE, O DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO LAZER, À PROFISSIONALIZAÇÃO, À 

CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE COLOCÁ-LOS A 

SALVO DE TODA A FORMA DE NEGLIGÊNCIA, DISCRIMINAÇÃO, EXPLORAÇÃO, VIOLÊNCIA, CRUELDADE E OPRESSÃO.

LEI FEDERAL 8.069/90
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04. FATOS

VILA/BAIRRO TEL REGIONAL

MUNICIPIO

PAI

MÃE

03. ENDEREÇO
(RUA/AV/BECO) Nº/COMPLEMENTO

01. IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE
DATA DE NASCIMENTO IDADE

02. FILIAÇÃO

FICHA DE INFORMAÇÃO
CONSELHO TUTELAR - LEI MUNICIPAL Nº               E LEI FEDERAL Nº 8.069/90

CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DATA:         /          / 

CONSELHEIRO (A) TUTELAR
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NOTIFICAÇÃO
CONSELHO TUTELAR - LEI MUNICIPAL Nº                     E LEI FEDERAL Nº 8.069/90

CONSELHO TUTELAR NÚMERO

O CONSELHO TUTELAR, ÓRGÃO PERMANENTE E AUTÔNOMO, NÃO JURISDICINAL, ENCARREGADO
PELA SOCIEDADE DE ZELAR PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEFINIDOS NA
LEI FEDERAL 8.069/90, ART. 131 / ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PELO PRESENTE
INSTRUMENTO NOTIFICA:

ACOMPANHADO DE

NA FORMA PREVISTA PELO ART. 136, VII DA LEI FEDERAL 8.069/90 DE 13/07/90 (ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), A COMPARECER À SEDE DO CONSELHO, NO DIA ____/____/____
ÀS _________ HORAS, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O CASO DE Nº _______
CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO:

BELO HORIZONTE, _______ DE ____________________ DE ______________

NOME E ASSINATURA DOS CONSELHEIROS TUTELARES

ENDEREÇO DE COMPARECIMENTO

ART. 249 - O NÃO COMPARECIMENTO, NA DATA E NA HORA INDICADA, PODERÁ IMPLICAR EM 
MEDIDAS JUDICIAIS - ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO

ART. 236 - IMPEDIR OU EMBARAÇAR A AÇÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA, MEMBRO DO CONSELHO 
TUTELAR OU REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PREVISTA 

NESTA LEI
PENA - DETENÇÃO DE SEIS MESES A DOIS ANOS
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LEI FEDERAL 8.069/90  CAPÍTULO I I  -  "DAS INFRAÇÕES 
ADMIN ISTATIVAS"      ARTIGO 249 - "DESCUMPRIR DOLOSA, OU 
CULPOSAMENTE, OS DEVERES INERENENTES AO PODER FAMILIAR 
OU DECORRENTE DE TUTELA OU GUARDA, BEM ASSIM 
DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA OU CONSELHO 
TUTELAR                                                                                                                                   
PENA - MULTA DE TRÊS A VINTE SALÁRIOS DE REFERÊNCIA,  
APLICANDO-SE O DOBRO EM CASO DE REINCIDÊNCIA.                                                        
ARTIGO 129, X - SUSPENSÃO OU DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR"      
ARTIGO 129, VII - "ADVERTÊNCIA"

CARIMBO DO CONSELHO

ASSINATURA

NOME(S) DO(S) FILHO(S) ENVOLVIDO(S)

CARACTERIZAÇÃO DA ADVERTÊNCIA

ENDEREÇO COMERCIAL

ENDEREÇO RESIDENCIAL

A ZELAR PELOS DIREITOS À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À EDUCAÇÃO, À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE SEU(S) FILHO(S)

DATA DE NASCIMENTO DOCUMENTOS

PROFISSÃO EMPRESA ONDE TRABALHA

NOME

NA QUALIDADE DE

NACIONALIDADE NATURALIDADE

TERMO DE ADVERTÊNCIA
CONSELHO TUTELAR - LEI MUNICIPAL Nº              E LEI FEDERAL Nº 8.069/90

O CONSELHO TUTELAR, ÓRGÃO PERMANENTE E AUTÔNOMO, NÃO JURISDICIONAL, ENCARREGADO PELA SOCIEDADE DE
ZELAR PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEFINIDOS NA LEI FEDERAL 8.069/90, ART.º 131/ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AOS _________ DIAS DO MÊS DE _________________ DE ________, EM SUA SEDE,
CONSIDERANDO O ARTIGO 129, INCISO VII, NA PRESENÇA DOS SEGUINTES CONSELHEIROS TUTELARES: 

ADVERTE
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________________________________________________
ASSINATURA

MAIS NADA TENDO A DECLARAR, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO
CONSELHO TUTELAR - LEI MUNICIPAL Nº               E LEI FEDERAL Nº 8.069/90

CONSELHO TUTELAR

01. DADOS DO DECLARANTE
NOME

NACIONALIDADE NATURALIDADE

PROFISSÃO DOCUMENTO

DATA DE NASCIMENTO ÓRGÃO/EMPRESA ONDE TRABALHA

02. ENDEREÇO COMERCIAL
(RUA. AV.) Nº COMPLEMENTO

BAIRRO TEL. MUNICÍPIO

03. ENDEREÇO RESIDENCIAL

AOS ____________ DIAS DO MÊS DE __________________ DE _________, NA SEDE DO
CONSELHO TUTELAR DESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, ESTANDO PRESENTES:______________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______ CONSELHEIROS TUTELARES, COMPARECEU O(A) DECLARANTE ACIMA QUALIFICADO(A)
QUE, ÀS PERGUNTAS FEITAS E (COM/SEM) _________ O COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A 

(RUA. AV.) Nº COMPLEMENTO

BAIRRO TEL. MUNICÍPIO
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SEXO

REQUISIÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
CONSELHO TUTELAR - LEI MUNICIPAL Nº                E LEI FEDERAL Nº8.069/90

DE CONSELHO TUTELAR

PARA INSTITUTO MÉDICO LEGAL

DATA      /     /

O CONSELHO TUTELAR, ÓRGÃO PERMANENTE E AUTÔNOMO, NÃO JURISDICIONAL, ENCARREGADO 

PELA SOCIEDADE DE ZELAR PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEFINIDOS NA LEI 

FEDERAL 8.069/90 - ART. 131 / ECA, AOS ___________ DIAS DO MÊS DE _______________________ 

DE ___________, VEM REQUERER DE V. Sa., PERÍCIA(S) MÉDICA(S), ABAIXO ASSINALADA(S), BEM 

COMO O(S) LAUDO(S) RESPECTIVO(S)

ESPÉCIE DE PERÍCIA OBSERVAÇÃO
      LESÕES CORPORAIS        CONJUNÇÃO CARNAL O CONSELHO TUTELAR REQUISITA QUE OS

LAUDOS SEJAM ENVIADOS PARA O SEGUINTE
ENDEREÇO:

      SANIDADE MENTAL           VERIFICAÇÃO DE IDADE

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIADO
NOME

IDADE ESTADO CIVIL PROFISSÃO

NATURALIDADE

ENDEREÇO RESIDENCIAL (RUA, AV.) Nº/COMPLEMENTO

BAIRRO CIDADE

NOME DO PAI

NOME DA MÃE

ASSINATURA(S) DO(S) CONSELHEIRO(S) TUTELAR(ES)

REQUERIMENTO RECEBIDO ÀS __________ HORAS DO DIA ______/_______/_________ SOB Nº 

_____________________ PAPELETA Nº _________________________

LEI FEDERAL 8.069/90
ART. 136, III, "A" - "ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

III - PROMOVER A EXECUÇÃO DE SUAS DECISÕES
"A" - REQUISITAR SERVIÇOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, SERVIÇO SOCIAL, 

PREVIDÊNCIA, TRABALHO E SEGURANÇA".

ASSINATURA DO PLANTONISTA

      CONTÁGIO VENÉREO             EXAME TOXICOLÓGICO
        ABORTO

      SANIDADE FÍSICA
       ATO LIBIDINOSO

ART. 236 - "IMPEDIR OU EMBARAÇAR A AÇÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA, MEMBRO DO CONSELHO 
TUTELAR OU REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PREVISTA EM 

LEI".

PENA - DETENÇÃO DE SEIS MESES A DOIS ANOS

PARA USO EXCLUSIVO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL
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REQUISIÇÃO / ABRIGO 

De: Conselho Tutelar  

Para:  _______________________________________________________ 

Criança/Adolescente: __________________________________________  

Data: _____/_____/______ 

O CONSELHO TUTELAR órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 
encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, 
definidos na LEI FEDERAL 8.069/90  – no uso de suas atribuições fincadas no art. 
136, III, “a”, 

REQUISITA  

ABRIGO – Provisório e em caráter excepcional, como Medida Protetiva prevista no 
art. 101, VII – ECA 

-      Preparação gradativa para o desligamento / Família em fase de inclusão 

“Programa orientação e apoio Sócio Familiar”  

-     Não desmembramento / Grupo de irmãos 

-     Espera passe retorno à cidade de origem 

-     Estudo Social de Caso / Família 

-     Outros 

DECISÃO DO CONSELHO: Requisita à Instituição retorno ao Conselho de 
informações sobre o “abrigo”. Evasão – permanência –transferência para outra 
Instituição – Desligamento. 

Conselheiros Tutelares:  

___________________________________________________  
 

___________________________________________________  
 

___________________________________________________  
 

___________________________________________________  
 

___________________________________________________  
 

Lei Federal 8.069 / 90 

Artigo 136, III  – “Promover a execução de suas decisões podendo para tanto: “a” – 

Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência, trabalho e segurança.” 

Artigo 236 – “Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do 

Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função 

prevista nesta Lei.  

Pena – Detenção de seis meses a dois anos. 

Artigo 92 – “Parágrafo único – o dirigente de entidade de abrigo é equiparado ao 

guardião, para todos os efeitos de direito.”  
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IDADE

LEI FEDERAL 8.069/90
ARTIGO 236 - IMPEDIR A AÇÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA, MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR OU
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PREVISTA NESTA LEI.
PENA - DETENÇÃO DE SEIS MESES A DOIS ANOS

TERMO DE DESLIGAMENTO / ABRIGO
CONSELHO TUTELAR - LEI MUNICIPAL Nº                E LEI FEDERAL Nº 8.069/90

DE CONSELHO TUTELAR

PARA

DATA:           /             /

O CONSELHO TUTELAR ÓRGÃO PERMANENTE E AUTÔNOMO, NÃO JUDISCIONAL, ENCARREGADO
PELA SOCIEDADE DE ZELAR PELOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEFINIDOS PELA
LEI FEDERAL 8.069/90, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FINCADAS NO ART. 136, III, "A", FAZ
DESLIGAMENTO DA CRIANÇA / ADOLESCENTE, ABAIXO ESPECIFICADA 

CRIANÇA / ADOLESCENTE DATA DE NASCIMENTO

FILIAÇÃO

MOTIVO DO DESLIGAMENTO

PAI

MÃE

ENDEREÇO Nº/COMPLEMENTO

TERMO/RESPONSABILIDADE ASSINADO POR

CONSELHEIROS TUTELARES

TELEFONE VILA/BAIRRO REGIONAL

MUNICÍPIO ABRIGO DATA DE ENTRADA
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TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE
CONSELHO TUTELAR - LEI MUNICIPAL Nº             E LEI FEDERAL Nº 8.069/90

TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE - LEI FEDERAL 8.069/90, ART. 136, I e 101, I de 13/07/90
CONSELHO TUTELAR 

NA DATA DE _______ DE _________________ DE _________, NA CIDADE DE

____________________________________________________, ÀS _____________HORAS, A

CRIANÇA / ADOLESCENTE __________________________________________________________,

FILHO DE ________________________________________________________________________

NASCIDO EM _______/_______/_______, FOI ENTREGUE A

_______________________________________________________________ NA QUALIDADE DE

___________________________________, RESIDENTE A ________________________________

____________________________________________________________
POR INTERMÉDIO DESTE CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

NESTE ATO REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO (A) 

_____________________________________________________________________________, SE 

COMPROMETE O (A) RESPONSÁVEL PELA REFERIDA CRIANÇA / ADOLESCENTE, A ZELAR PELOS 

DIREITOS REFERENTES À VIDA, À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO, À EDUCAÇÃO, AO ESPORTE, AO LAZER, 

À PROFISSIONALIZAÇÃO, À CULTURA, À DIGNIDADE, AO RESPEITO, À LIBERDADE E À CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR E COMUNITÁRIA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CONSELHEIROS TUTELARES

ARTIGO 249 - DESCUMPRIR, DOLOSA OU CULPOSAMENTE, OS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR OU DECORRENTE 

DE TUTELA OU GUARDA, BEM ASSIM DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA OU CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                                                                                                                                 

PENA - MULTA DE TRÊS A VINTE SALÁRIOS DE REFERÊNCIA, APLICANDO-SE O DOBRO EM CASO DE REINCIDÊNCIA

LEI FEDERAL 8.069/90
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RESPONSÁVEL PELO REGISTRO / NOME E ASSINATURA

PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS

02. TIPIFICAÇÃO DO SOLICITANTE / DENUNCIANTE (05)
(01) A PRÓPRIA CRIANÇA/ADOLESCENTE     (02) PAIS / RESPONSÁVEIS     (03) OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA     (04) VIZINHO     
(05) ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA     (06) ESCOLA     (07) SERVIÇOS DE SAÚDE     (08) ENTIDADE DE ATENDIMENTO 
GOVERNAMENTAL     (09) ENTIDADE DE ATENDIMENTO NÃO GOVERNAMENTAL     (10) ENTIDADE DE DEFESA DE DIREITOS     
(11) AUTORIDADE POLICIAL     (12) AUTORIDADE JUDICIAL     (13) MINISTÉRIO PÚBLICO     (14) NÃO IDENTIFICADO                                                                                                                                    
(80) OUTROS - ESPECIFICAR: _________________________________________

03. FATO RELATIVO À CRIANÇA / ADOLESCENTE - DIREITO INDIVIDUAL (06)

01. DESCRIÇÃO DO FATO / VIOLAÇÃO(01)

DATA DA VIOLAÇÃO (02) DATA DO FATO / VIOLAÇÃO(03) CÓDIGO DO BAIRRO (04)

REGISTRO DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
FICHA 1 - REGISTRO INICIAL

CONSELHO TUTELAR DA REGIONAL DATA Nº REGISTRO
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04. FATO / DENÚNCIA RELATIVO A DIREITO COLETIVO / DIFUSO (07)
(01). GRUPO DE CRIANÇAS / ADOLESCENTES          (02). COMUNIDADE / BAIRRO ATINGINDO POPULAÇÃO INFANTO-JUVENIL

DIREITOS VIOLADOS
CÓDIGO DA VIOLAÇÃO (VER FOLDER)

(01) VIDA E SAÚDE                                                                         

(02) LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE                            

(03) CONVIVËNCIA FAMILIAR                                                       

(04) EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                   

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO / NOME E ASSINATURA

(05) PROFISSIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRABALHO  

PROVIDÊNCIAS / ENCAMINHAMENTOS

OBSERVAÇÕES (ANOTE O RESULTADO DAS PROVIDÊNCIAS / ENCAMINHAMENTOS)
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COR (10)              BRANCA (1)            NEGRA (2)             PARDA (3)              AMARELA (4)DATA DE NASCIMENTO(09)  ____/____/____

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS (12)

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO / NOME E ASSINATURA

OBSERVAÇÕES (QUANDO NECESSÁRIO) (11)
CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS QUE MOTIVAM A APRESENTAÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR.

SITUAÇÃO FAMILIAR (COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO/NÚMERO DE IRMÃOS/RELIGIÃO/TIPO DE UNIÃO DOS CÔNJUGES/ RENDA FAMILIAR, ETC)

OUTRAS OBSERVAÇÕES

NOME COMPLETO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (01)

NOME DO PAI (02)

NOME DA MÃE (03)

NOME DO RESPONSÁVEL (04)

ENDEREÇO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL (05)

SEXO (06)
         FEM           MASC.

ID. DECLARADA (07)   
______ANOS_______MESES_______DIAS

TEM REGISTRO CIVIL? (08)  
        SIM              NÃO

FICHA 2 - IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA / ADOLESCENTE
CONSELHO TUTELAR DA REGIONAL DATA

01. DADOS DA CRIANÇA / ADOLESCENTE

Nº CADASTRO
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Nº REG
 DATA DO 

RETORNO

13- HISTÓRICO DOS RETORNOS AO CONSELHO TUTELAR

OBSERVAÇÕES
RUBRICA DO 

RESPONSÁVEL PELO 
REGISTRO
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DATA

EXISTE INEXISTE

A-CÓDIGO B- DESCRIÇÃO C-DATA E- TIPO G-PERÍODO

FICHA 3 - REGISTRO DA VIOLAÇÃO E DAS MEDIDAS
CONSELHO TUTELAR DA REGIONAL Nº DO REGISTRO Nº DO CADASTRO

01. DADOS ESPECÍFICOS DA CRIANÇA / ADOLESCENTE
(01 )  -  COM QUEM MORA 

A T U A L M E N T E                          (01)PAIS  

(02)RESPONSÁVEL  (03)INSTITUIÇÃO 

GOVERNAMENTAL    (04)INSTITUIÇÃO 

NÃO GOVERNAMENTAL              (05)SEM 

RESIDÊNCIA FIXA 

(08)OUTRAS:_______________

(02)  -  SITUAÇÃO ESCOLAR                          

(01)NUNCA ESTUDOU                           

(02)ESTUDA                                                   

(03)NÃO ESTUDA ATUALMENTE                                

(04)PRÉ-ESCOLA  (05)ENSINO ESPECIAL                

(07)NÃO SE APLICA

NA SITUAÇÃO (02)  OU (03)  

ESPECIF ICAR                                 

(01)1º GRAU _____ SÉRIE                                    

(02)2º GRAU ____ SÉRIE                                   

(03) SUPL. 1º GRAU ____ SÉRIE                          

(04) SUPL. 2º GRAU _____ SÉRIE                                                

(08) OUTROS:____________________
(03)  -  OCUPAÇÃO ATUAL                                       
(01)REMUNERADA                                                                    
(02)NÃO REMUNERADA                                                                   
(03) SEM OCUPAÇÃO/ATIVIDADE                                            
(07)NÃO SE APLICA

(04)  -  S ITUAÇÃO DE TRABALHO                                                                 

(01)COM CARTEIRA DE TRABALHO                                                                     

(02)SEM CARTEIRA DE TRABALHO                                                                       

(07)NÃO SE APLICA 

02 - DADOS SOBRE A VIOLAÇÃO SOFRIDA E AGENTE VIOLADOR (CONSULTAR FOLDER 1)
ESPECIFICAÇÃO DA VIOLAÇÃO E DO AGENTE VIOLADOR
A- CÓDIGO DA VIOLAÇÃO B- DESCRIÇÃO DA VIOLAÇÃO C- AGENTE VIOLADOR

C. RETAGUARDAA- CÓDIGO B. DESCRIÇÃO

03 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTO
MEDIDAS ADEQUADAS (CONSULTAR FOLDER 2) (06)

MEDIDAS EXECUTADAS (CONSULTAR FOLDER 2) (07)
D- ENTIDADE 
PRESTADORA            

(VER CADASTRO)
F- ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO / NOME E ASSINATURA

CÓDIGO DO CAMPO (07) TIPO: PÚBLICO (PU) OU PRIVADO (PR) ACOMPANHAMENTO: RELATÓRIO ESCRITO (RE) AUDIÊNCIA
(AU) RELATO POR TELEFONE(RT)OUTRO (OU) PERIODICIDADE: (01) DIÁRIA (02) SEMANAL (03) QUINZENAL (04) MENSAL (05)
OUTRO

ENCAMINHAMENTOS PARA PROVIDÊNCIAS (CONSULTAR FOLDER 2( (08) 
A- CÓDIGO B- DESCRIÇÃO C- DATA
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DATA

DATA MOTIVO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO

04. ACOMPANHAMENTO (09)
OBSERVAÇÕES RESPONSÁVEL PELO REGISTRO

05- ENCERRAMENTO (10)
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

NCTP _________________________________ Nº Reg. ___________________ 

 

Evolução do caso: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 
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CONSELHO TUTELAR
LEI MUNICIPAL Nº                  E LEI FEDERAL Nº 8.069/90

SECRETARIA
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O NOVO CONCEITO DE REDE

Concepção de rede de atendimento

A doutrina da proteção integral nos remete a vislumbrar uma nova forma de execução
das políticas setoriais e de seus respectivos agentes. Nenhum serviço, programa ou
equipamento social pode ser pensado como tendo um fim em si mesmo. Preconiza-se,
com isso, a incompletude dos serviços, dos programas e das políticas. Trabalho em rede
é estratégia, é meio, é a efetiva operacionalização da acalentada integração, parceria,
interface e tantos outros nomes que já se deu  a esse esforço na busca de uma nova
concepção das políticas sociais para dar conta da proteção integral de crianças e
adolescentes.

Como é ainda nossa prática

Historicamente, as políticas sociais são setoriais e desarticuladas. Cada  um de seus
agentes, por sua vez, constitui-se num mundo à parte. Por exemplo, a política setorial e
básica da educação tem uma função social a desempenhar e cada escola, como agente
executor dessa política, é um mundo à parte. Se uma criança vem à escola com marcas
físicas de maus-tratos, esses sinais passam, via de regra, despercebidos, ou não existem
mecanismos de atendimento para o caso, pois assim estão organizados os serviços.

A política compensatória criou serviços que pensavam a completude, ou seja, para aqueles
que não tinham acesso ou para os excluídos, implantavam-se e implantam-se  programas
que faziam e fazem um pouco de tudo de forma amadora, não especializada e não
profissional, muitas vezes.

A luta em defesa dos direitos humanos de segmentos populacionais, como é o caso do
segmento “criança e adolescentes”, “mulheres”, “negros”, “populações indígenas” e outros,
altera substancialmente essa concepção.

Como fazer

Para dar conta desse novo olhar sobre as questões da  infância e juventude, é importante
que tenhamos no município, no bairro, na vila, em torno do Conselho Tutelar, como sua
retaguarda, serviços, programas, projetos, equipamentos sociais que dêem conta da
proteção integral, interligados em rede.

A quem compete

A criação dessa rede de serviços prioritários e/ou sua implementação, qualificação,
extensão e atribuição é tarefa do município, com a devida deliberação dos Conselhos
Municipais dos Direitos. Ela será criada com  base em diagnósticos, em leituras da
realidade. Esse diagnóstico  é visível quando o Conselho Tutelar está em funcionamento.

Serviço
Especializado a Vítimas

de Maus-tratos

Programa de
Abordagem de Rua

Creche

Programa Socio-
educativo em
Meio Aberto

Abrigo

Repúblicas Protegidas
Programa de
Orientação

Sociofamiliar

Programa de
Renda Mínima às

Famílias

Programa de
Geração de Renda
e Preparação para

o Trabalho

Serviço
Especializado de
Atendimento a

Drogados Família
Escola

Ü

Ü

Ü Ü

Ü

Ü

Ü

ÜÜ

Ü
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E A REDE DE
ATENDIMENTO

Os Conselhos de Direitos são identificados como garantia de direitos  e  instância
descentralizada do poder. Como tal, representam a perspectiva de novo tipo de sociedade
com um modelo diferenciado de organização social e de gestão de políticas públicas.

No desenvolvimento das ações para proteção integral, o que se constata, normalmente,
é uma superposição de iniciativas e, às vezes, até um antagonismo que paradoxalmente
costumam ocorrer, gerando uma dispersão de recursos e de forças.

O ECA, no entanto, preconiza que a “política de atendimento... far-se-á através de um
conjunto articulado de ações...” (art. 86) para superar a fragmentação, o setorialismo
e o paralelismo. O Conselho de Direitos tem um papel decisivo e intransferível para
traçar uma política de articulação, de convergência e de intercomplementariedade que
gere uma sinergia voltada ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

A gestão pública,  em nível municipal, proposta pelo ECA, assenta-se num tripé: política
integral (e não mais políticas setoriais fragmentadas); direcionamento específico
(crianças e adolescentes); território delimitado (o município).

O Conselho dos Direitos, como uma instância formuladora das Políticas Sociais básicas,
assistenciais, de proteção especial e de garantia de direitos, deve corporificar a articulação
e o trabalho em Rede de Atendimento.

O Conselho tem a atribuição de assegurar que todos os atores que participam na prestação
de serviços ou na defesa de direitos tenham voz e voto na formulação de políticas locais
e no seu controle e monitoramento. Essa política, para ser eficaz, deverá, necessariamente,
garantir relações, conexões e articulações entre os diversos serviços setoriais.

Cabe ao Conselho propor a mobilização e a participação de todos os atores envolvidos
na proteção e no desenvolvimento da criança e do adolescente. Para isso, deve sugerir
ações combinadas em nível intersetorial e entre organizações do Estado e da sociedade
civil organizada.

Para trabalhar na perspectiva de rede, é necessária uma proposta consciente de proteção
e de desenvolvimento integral, elaborada pelo Conselho. Uma boa proposta tem, bem
definidos, objetivos, prioridades, metas e resultados a serem alcançados com
envolvimento de todos – sujeitos, serviços e organizações.

Uma proposta eficaz tem que ter legitimidade no município. O Conselho de Direitos –
formado paritariamente por representantes governamentais e não-governamentais, eleitos
para decidir sobre a proposta –, apresenta, sem dúvida, todas as condições para promover
o consenso e a legitimidade em torno dessa proposta.

O Conselho tem competência e legitimidade para manter um permanente fluxo de
informações e monitoramento das ações, bem como para a articulação das ações de
desenvolvimento e proteção da criança e do adolescente.

O CONSELHO TUTELAR E A REDE DE ATENDIMENTO

O Conselho Tutelar tem o poder de exigir serviços, mas não de executá-los. Na área de
atenção dos direitos sociais, o poder se encontra onde a ação se executa, ou seja, encontra-
se nos serviços públicos de atendimento.

O termo rede, que é originário da informática, supõe uma conexão sistêmica e integrada
de circuitos. Transposto para a área das políticas sociais, esse termo aplica-se à articulação
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e integração necessárias dos programas e dos serviços públicos para a formação de um
sistema de atenção. Esse sistema, para o segmento das crianças e dos adolescentes,
necessariamente deverá ser composto por serviços, programas voltados à atenção dos
direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, conforme a Constituição Federal e o ECA.

Escolas, creches, postos de saúde, entidades de atendimento, postos de polícia, parque
de lazer e esporte e abrigos são alguns dos equipamentos sociais de presença necessária
na comunidade para efetivação dos direitos sociais. Para que esses equipamentos sociais
possam cumprir a função de proteção integral, é importante que estejam articulados
entre si e conectados com o Conselho Tutelar para a constituição de uma rede de serviços
de atenção à criança e ao adolescente.

Dizer que a rede de atendimento está a serviço do Conselho Tutelar é colocá-la num
papel de subordinação, o que, em verdade, não ocorre. Os programas e serviços são
autônomos, assim como o Conselho Tutelar. O que ocorre é que o Conselho Tutelar está
investido de poderes legais para aplicação das medidas de proteção que, na sua efetivação,
pressupõem a existência de programas e serviços para o atendimento dos direitos sociais
das crianças e adolescentes do município.

O que se espera na constituição de uma rede de apoio às atividades do Conselho Tutelar
e do Juizado da Infância e Juventude não é o uso da força da lei, mas a construção da
legalidade e da legitimidade. Falar em rede de atendimento significa falar de construção
coletiva, de conexão, onde cada elemento tem a sua especificidade e é indispensável
para a harmonia do conjunto. Falar em rede significa falar em interpretação e negociação
e, neste sentido, o Conselho Tutelar é o agente mais competente, pois é através dele que
se filtram as demandas sociais,  e é a partir dele que podem ser construídos ou
redirecionados programas e serviços que efetivamente venham a corresponder às reais
necessidades da comunidade.

É importante ressaltar que o Conselho Tutelar deve estar sempre em perfeita sintonia e
articulação com o Conselho de Direitos, a quem cabe trabalhar no sentido da ampliação
e fortalecimento da rede de atendimento, embasado  nas demandas apresentadas pelo
Conselho Tutelar.

Fonte: Atendimento de Crianças e Adolescentes em Rede – Uma Proposta para Proteção
Integral – Publicação: AMENCAR – FAMURS – FEBEM/RS – Fundação Maurício Sirotsky
Sobrinho.

CONSELHO TUTELAR X OUTRAS INSTÂNCIAS

Ministério Público (Promotoria da  Infância e da Juventude)

PAPEL:

• fiscalizar  o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente;

• propor ações jurídicas contra quem desrespeitar os direitos.

ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:

promotorias das comarcas;

Promotoria Geral (Procurador de Justiça);

colegiado de promotores e procuradores;
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Corregedoria.

Papel da Corregedoria da Promotoria:

• receber denúncias relacionadas à situação dos promotores e serventuários;

• julgar e punir os culpados.

Juizado (Justiça da Infância e da Juventude)

PAPEL:

• julgar e decidir sobre questões referentes aos direitos da criança e do adolescente
(adoção, medida socioeducativa, freqüência de menores em locais
desaconselháveis, tutela, curatela, etc.).

ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ESTADUAL:

juizado das comarcas;

Tribunal de Justiça;

Tribunal de Alçada;

Corregedoria de Justiça.

Papel da Corregedoria de Justiça:

• receber denúncia relacionada à atuação dos magistrados e serventuários da justiça;

• julgar e punir os considerados culpados.

Polícia Militar
PAPEL:

• atender solicitações gerais da população no que se refere à segurança;

• policiamento preventivo.

ÓRGÃOS DA POLÍCIA MILITAR:

batalhões;

companhias locais;

COPOM (Centro de Operação da Polícia Militar).

Papel do COPOM:

• receber denúncias relativas à conduta dos policiais militares;

• organizar as atividades policiais.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

PAPEL:

• formular e controlar a política municipal dos direitos da criança e do adolescente.

Defensoria Pública (Advogados pagos pelo Poder Público)

PAPEL:

• oferecer defesa técnica nas situações específicas.
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Delegacia de Polícia Civil

PAPEL:

• receber os adolescentes apreendidos e mantê-los até a apresentação ao Ministério
Público;

• acautelar o adolescente até que o juiz determine a medida socioeducativa cabível;

• preparar o relatório sobre o ato infracional;

• fazer as investigações necessárias.

ÓRGÃOS DA POLÍCIA CIVIL:

delegacias;

Corregedoria Geral de Polícia.

Papel da Corregedoria Geral de Polícia:

• receber denúncias de arbitrariedades cometidas por polícias civis;

• julgar e punir os policiais.

FDDCA (Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente)

PAPEL:

• articular as entidades que atuam junto a crianças e adolescentes, propondo
políticas, fazendo reivindicações, sugerindo soluções, denunciando violências e
omissões e acompanhamento às ações gerais.

Órgãos do Executivo Municipal (secretarias municipais)

PAPEL:

• criar, executar e oferecer os serviços relacionados às políticas públicas.

Elaborado pela Equipe de Implantação de Conselhos Municipais e Conselhos Tutelares da
Arquidiocese de Belo Horizonte.

O que é SIPIA?

O Sistema de Informação para a Infância e Adolescência  (SIPIA) é uma iniciativa do
Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos – Departamento
da Criança e do Adolescente –, e propõe a criação de um sistema de registro e tratamento
de informações sobre a garantia dos direitos fundamentais preconizadas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), colocando-se pois como um instrumento para a
ação dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos de Direitos nos níveis municipal, estadual
e federal.

O SIPIA fundamenta-se no Estatuto e tem três objetivos primordiais:

• operacionalizar na base a política de atendimento dos direitos, ou seja, possibilitar
a mais objetiva e completa leitura possível da queixa ou situação da Criança ou
Adolescente, por parte do Conselho Tutelar;
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• encaminhar a aplicação da medida mais adequada com vistas ao ressarcimento
do direito violado para sanar a situação em que se encontra a criança ou o
adolescente;

• subsidiar as demais instâncias – Conselhos de Direitos e autoridades competentes
– na formulação e gestão de políticas de atendimento.

Sistemática SIPIA

1. Tomar conhecimento do fato/situação:

descrição do fato (resumo do fato, data, local);

tipificação do solicitante.

2. Tipificar o fato enquanto:

violação de direito coletivo/difuso.

3. Executar:

providências/encaminhamentos imediatos.

4. Identificar/cadastrar:

crianças/adolescentes (pais e responsável);

grupo/comunidade atingida.

5. Fazer a leitura do fato, enquanto violação de direito individual:

dados específicos da criança/adolescente (situação de moradia,    situação    escolar e de
ocupação/trabalho);

especificação do direito violado;

especificação do agente violador.

6. Decidir a ação mais adequada para garantir o direito violado:

escolher a medida de proteção;

verificar a existência de “entidade de atendimento” no município.

7. Promover a execução de medida(s) de proteção:

determinação do acompanhamento (tipo e freqüência de relato de atendimento);

encaminhamento de criança/adolescente e/ou pais para a entidade escolhida;

notificação da entidade quando do não-recebimento do relatório de acompanhamento
estabelecido;

representar junto à autoridade judicial em caso de descumprimento.

8. Encaminhar para o Ministério Público/Autoridade Judiciária os casos previstos
em Lei.
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9. Registrar o término do acompanhamento no encerramento do caso.

10. Disponibilizar, periodicamente ou quando solicitados, os relatórios SIPIA
sobre:

perfil das crianças/adolescentes;

perfil das violações;

perfil da demanda não atendida;

perfil do atendimento prestado.

Benefícios

• Padronizar as informações em todo o Brasil.

• Facilitar o registro das informações.

• Agilizar a história de uma criança/adolescente.

• Possibilitar o intercâmbio de informações.

Fonte: Folder SIPIA
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Formulários SIPIA

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO / NOME E ASSINATURA

(14) NÃO IDENTIFICADO
(80) OUTROS: ESPECIFICAR: _____________________

06. FATO/DENÚNCIA RELATIVO A CRIANÇA/ADOLESCENTE - DIREITO INDIVIDUAL:           
PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS:

(06) ESCOLA
(07) SERVIÇOS DE SAÚDE
(08) ENTIDADE DE ATENDIMENTO 
GOVERNAMENTAL

(10) ENTIDADE DE DEFESA DE DIREITOS
(11) AUTORIDADE POLICIAL
(12) AUTORIDADE JUDICIAL
(13) MINISTÉRIO PÚBLICO

(02) PAIS / RESPONSÁVEL
(03) OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA
(04) VIZINHO
(05) ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA

05. TIPIFICAÇÃO DO SOLICITANTE/DENUNCIANTE

(01) A PRÓPRIA CRIANÇA / ADOLESCENTE
(09) ENTIDADE DE ATENDIMENTO NÃO 
GOVERNAMENTAL

01. DESCRIÇÃO DA VIOLAÇÃO

02. LOCAL DA VIOLAÇÃO

CONSELHO TUTELAR DE______________________________________________
SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA

FICHA 1 - REGISTRO INICIAL
CONS: DATA:____/____/____ NREG:

03. CÓDIGO DO BAIRRO 04. DATA DA VIOLAÇÃO   (pode ser 
diferente da data da denúncia)    

_____/_____/_____
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10. OBSERVAÇÕES (ANOTE O RESULTADO DAS PROVIDÊNCIAS / ENCAMINHAMENTOS)

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO / NOME E ASSINATURA

09. PROVIDÊNCIAS / ENCAMINHAMENTOS

(4) EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
(5) PROFISIONALIZAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRABALHO

(1) VIDA E SAÚDE
(2) LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE
(3) CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

07. FATO / DENÚNCIA RELATIVO A DIREITO COLETIVO / DIFUSO
(01) Grupo de crianças / adolescentes (02) Comunidade / Bairro atingido população infanto-juvenil

08. DIREITOS VIOLADOS
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CONSELHO TUTELAR DE ____________________________________________
SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SIPIA

NCAD:

05. ENDEREÇO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL 

06. SEXO 
   (01)  MASC  (02)FEM. 07. IDADE DECLARADA    

______ANOS_______MESES_______DIAS

08. TEM REGISTRO CIVIL?                                                   

(01) SIM      (02)NÃO     (03) NÃO SABE

FICHA 2 - IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA / ADOLESCENTE

CONS:

12. RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS:

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO / NOME E ASSINATURA

11. OBSERVAÇÕES (QUANDO NECESSÁRIO) SOBRE: 
CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS QUE MOTIVAM A APRESENTAÇÃO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE A O CONSELHO TUTELAR;
SITUAÇÃO FAMILIAR (COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO/NÚMERO DE IRMÃOS/RELIGIÃO/TIPO DE UNIÃO DOS CÔNJUGES/RENDA

FAMILIAR,ETC); OUTRAS

DATA: ____/____/____
01.NOME CMPLETO DA CRIANÇA / ADOLESCENTE

09. DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____ 10. COR        (01)BRANCA             (02)NEGRA              (03)PARDA            (04)AMARELA 

02. NOME DO PAI 

03. NOME DA MÃE 

04. NOME DO RESPONSÁVEL / TUTOR LEGAL
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Nº REG.
 DATA DO 

RETORNO

13- HISTÓRICO DOS RETORNOS AO CONSELHO TUTELAR

OBSERVAÇÕES
RUBRICA DO 

RESPONSÁVEL PELO 
REGISTRO
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EXISTE INEXISTE

A-CÓDIGO B- DESCRIÇÃO C-DATA E- TIPO G-PERÍODO

FICHA 3 - REGISTRO DA VIOLAÇÃO E DAS MEDIDAS
Nº DO REGISTRO Nº DO CADASTROCONSELHO TUTELAR DA REGIONAL DATA

DADOS ESPECÍFICOS  DA CRIANÇA / ADOLESCENTE
( 01 )  -  COM QUEM MORA 

A T U A L M E N T E                          (01)PAIS  

(02)RESPONSÁVEL  (03)INSTITUIÇÃO 

GOVERNAMENTAL    (04)INSTITUIÇÃO 

NÃO GOVERNAMENTAL              (05)SEM 

RESIDÊNCIA FIXA 

(08)OUTRAS:_______________

(02)  -  SITUAÇÃO ESCOLAR                                      

(01)NUNCA ESTUDOU                           

(02)ESTUDA                                                   

(03)NÃO ESTUDA ATUALMENTE                                

(04)PRÉ-ESCOLA                                      

(05)ENSINO ESPECIAL                                  

(07)NÃO SE APLICA

NA SITUAÇÃO (02)  OU (03)  

ESPECIF ICAR                                 

(01)1º GRAU _____ SÉRIE                                    

(02)2º GRAU ____ SÉRIE                                   

(03) SUPL. 1º GRAU ____ SÉRIE                          

(04) SUPL. 2º GRAU _____ SÉRIE                                                

(08) OUTROS:____________________

(03)  -  OCUPAÇÃO ATUAL                                     
(01)REMUNERADA                                                                    
(02)NÃO REMUNERADA                                                                   

(03) SEM OCUPAÇÃO/ATIVIDADE                                            
(07)NÃO SE APLICA

(04)  -  S ITUAÇÃO DE TRABALHO                                                                 

(01)COM CARTEIRA DE TRABALHO                                                                     

(02)SEM CARTEIRA DE TRABALHO                                                                       

(07)NÃO SE APLICA 

DADOS SOBRE A VIOLAÇÃO SOFRIDA E AGENTE VIOLADOR (CONSULTAR FOLDER)
05. ESPECIFICAÇÃO DA VIOLAÇÃO E DO AGENTE VIOLADOR
A- CÓDIGO DA VIOLAÇÃO B- DESCRIÇÃO DA VIOLAÇÃO C- AGENTE VIOLADOR

C. RETAGUARDA
A- CÓDIGO B. DESCRIÇÃO

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTO
06. MEDIDAS ADEQUADAS (CONSULTAR FOLDER)

07. MEDIDAS EXECUTADAS (CONSULTAR FOLDER)
D- ENTIDADE 
PRESTADORA            

(VER CADASTRO)
F- ACOMPANHAMENTO

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO / NOME E ASSINATURA

CÓDIGODO CAMPO (07) TIPO: PÚBLICO (PU) OU PRIVADO (PR) ACOMPANHAMENTO: RELATÓRIO ESCRITO(RE) AUDIÊNCIA (AU) RELATO POR

TELEFONE (RT) OUTRO (OU)  PERIODICIDADE: (01) DIÁRIA  (02) SEMANAL  (03) QUINZENAL  (04) MENSAL  (05) OUTRO

08. ENCAMINHAMENTOS PARA PROVIDÊNCIAS (CONSULTAR FOLDER)
A- CÓDIGO B- DESCRIÇÃO C- DATA

CONSELHO TUTELAR DE______________________________________________
SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - SIPIA



DATA

DATA

04. ACOMPANHAMENTO (09)
OBSERVAÇÕES RESPONSÁVEL PELO REGISTRO

05- ENCERRAMENTO (10)
MOTIVO RESPONSÁVEL PELO REGISTRO
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GLOSSÁRIO

ABRIGO: medida de proteção prevista no artigo 90, inciso IV do ECA. Aplica-se a crianças
e a adolescentes ameaçados ou violados em seus direitos em razão de (1) falta, omissão
ou abuso dos pais ou responsável; (2) ação ou omissão das autoridades públicas ou; (3)
em razão da conduta do próprio adolescente. O abrigo não implica privação de liberdade,
isto é, perda do direito de ir e vir.

ABUSO SEXUAL: crime considerado grave contra a criança e o adolescente, cuja
conseqüência para os responsáveis por tal ato, se forem pais ou responsável, pode ser o
afastamento do agressor em relação à criança ou adolescente envolvido, conforme previsto
no artigo 130 do ECA.

AÇÃO COMUNITÁRIA: é a ação que tem como objetivo o desenvolvimento de uma
determinada área, como resultado da organização e da decisão de seus próprios habitantes
de enfrentar conjuntamente problemas comuns.

AÇÃO EDUCATIVA: princípio que tem por base fornecer educação qualificada e, ao
mesmo tempo, garantir o exercício pleno da cidadania a todos aqueles que possuem esse
direito. Na ação educativa, o desenvolvimento pessoal do indivíduo deve primeiro ser
levado em conta, vindo a seguir o exercício da cidadania e, por fim, a qualificação para o
trabalho. (COSTA, Antônio Carlos Gomes da, in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado.)

AÇÃO SOCIAL: refere-se a toda atividade individual ou coletiva, governamental ou não,
que tenha por finalidade atuar sobre o meio social para transformar, manter ou erradicar
uma determinada situação.

ADMINISTRAÇÃO: atividade de pessoas e/ou grupos que atuam conjuntamente, de
maneira organizada e controlada, para atingir determinados fins. Cinco funções básicas
da administração: (1) planejar, (2) organizar, (3) coordenar, (4) dirigir, (5) controlar.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: conjunto de funções, realizadas sob a responsabilidade
da autoridade governamental, no manejo e gestão dos bens e do interesse público.
Abarca a administração direta, os organismos autônomos e autárquicos e as empresas
estatais, nos níveis federal, estadual e municipal.

ADMOESTAÇÃO VERBAL: advertência, aviso, observação, significa chamar a atenção
de alguém em virtude de algum ato praticado. O ECA prevê a sua aplicação em casos de
prática de ato infracional por adolescente (medida socioeducativa), aos pais ou responsável,
tutores, entidades governamentais ou não-governamentais que atuam em programas
socioeducativos destinados a crianças e adolescentes (medida de proteção). (LIMA, Miguel
Moacyr Alves, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado.)

AJUDA MÚTUA: assistência recíproca entre pessoas e grupos que compartilham objetivos,
intenções e propósitos comuns e se dispõem a levá-los a cabo de modo cooperativo.

ANTEPROJETO: atividades que antecedem a formalização definitiva de um projeto,
como, por exemplo, os estudos de factibilidade e conveniência.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: benefício, previsto na Constituição, que determina que o
Estado deverá prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que não possuem recursos
para a contratação de advogados e semelhantes. É uma atividade prestada pela
Procuradoria de Assistência Judiciária ou por advogados nomeados por juiz para esse
fim. (AZEVEDO, Luiz Carlos de, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado.)
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ASSISTÊNCIA SOCIAL: atividade governamental ou não-governamental dirigida a
pessoas e grupos que estejam em estado temporário ou permanente de necessidade.
Junto com a previdência e a saúde, forma o tripé básico da seguridade social. Está
regulada pelos artigos 203 e 204 da Constituição e pela Lei Orgânica da Assistência
Social. (Lei 8742/93).

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: ajuda prestada por pessoas e entidades especializadas em
planejamento, implementação e avaliação de programas e ações, governamentais ou
não, nas diversas áreas de atividade humana.

ASSISTENTE SOCIAL: profissional habilitado em serviço social. Atua na atenção a
pessoas, grupos, comunidades, organizações e movimentos sociais, visando à consecução
de objetivos sociais determinados.

AUTOGESTÃO: diz respeito às experiências de auto-regulamentação e autogerenciamento
autônomo, levadas a cabo por organizações ou por comunidades e grupos sociais.

AUTONOMIA: condição de pessoa, grupo ou instituição que assume a si mesma,
prescindindo de ajuda externa para gerir-se e para atuar na consecução de seus objetivos.

AUTORIDADE: faculdade para fazer alguma coisa, realizar determinado tipo de ação,
poder de fazer. Pode ser legal (autoridade de direito) ou liderança natural resultante do
convencimento ou da força (autoridade de fato) .

AUTORIDADE JUDICIÁRIA: Juiz da Infância e da Juventude ou outra autoridade
qualquer que venha a exercer tal função, de acordo com o artigo 146 do ECA.

AUTORIDADE POLICIAL: autoridade que tem a função de medir, num primeiro momento,
a gravidade do ato infracional cometido pelo adolescente e sua respectiva repercussão
social, podendo decidir ou não pela liberação do jovem. (CARVALHO/ Pedro Caetano de,
in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

BEM COMUM: conjunto de fatos, conceitos e preceitos que no fundo são universais, isto
é, representam os desejos e aspirações da quase totalidade de pessoas. No bem comum,
unem-se todas as diferenças, dogmas, partidarismos, em busca de um ideal coletivo. No
caso das leis, por exemplo, todas se destinam ao bem comum. (COSTA, Antonio Carlos
Gomes da, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

BUROCRACIA: forma de organização que se baseia na autonomia das funções em relação
às pessoas, no encadeamento racional dos procedimentos, gerando estruturas
hierarquizadas, impessoais e profissionalizadas, voltadas para a consecução dos fins
perseguidos pelo organismo público ou privado. Pejorativamente, o termo burocracia
evoca noções como ineficiência, descompromisso, lentidão, irracionalidade, negligência,
tráfico de influência, desperdício e irracionalidade e desprezo pelos fins perseguidos
pelas organizações.

CAPITAL: conjunto dos recursos a serem empregados na realização de um investimento
produtivo.

CENTRO SOCIAL: entidade que serve de espaço para reuniões e realização de atividades
dos moradores de uma determinada área (vizinhança) ou de pessoas ligadas a uma
determinada atividade esportiva, religiosa ou cultural.

COESÃO: conjunto de relações e fatores que concorrem para estreitar e fortificar as
ligações entre pessoas e grupos nas organizações e na sociedade de um modo geral.

COMARCA: delimitação judiciária de uma determinada região; divisão territorial de um
Estado, em termos judiciários.
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COMUNIDADE: sociedade, grupo de pessoas que habitam determinado local e cujas
crianças e adolescentes têm por obrigação se sentirem integradas neste meio, princípio
fundamental do ECA.

CONCLUSÕES TÉCNICAS: análises feitas das atividades de perícia psicossocial e estudo
social, que poderão se constituir em subsídios valiosos para que o juiz responsável decida
ou não conceder os respectivos pedidos de adoção e de concessão de guarda provisória.
(PELUSO, Antônio Cezar, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado.)

CONFLITO : situação de ameaça e enfrentamento que surge do antagonismo e
divergências de pontos de vista e/ou de interesses entre pessoas, grupos, entidades e
até entre países e blocos de países. A conflitividade, quando administrada por critérios
democráticos de convivência, não é necessariamente um mal. Divergências e antagonismos
muitas vezes estão nas raízes de processos construtivos de mudança. A conflitividade,
nesse sentido, é parte natural e saudável da vida democrática.

CONJUNTURA: quadro da situação (econômica, social, política e cultural) de uma
sociedade em um momento dado.

CONSCIENTIZAÇÃO: expressão usada em Pedagogia e Trabalho Social para designar o
processo através do qual as pessoas e grupos apreendem, compreendem, projetam e
traduzem em ações concretas a percepção que têm de si mesmos e da sua inserção no
mundo de que fazem parte.

CONTROLE SOCIAL: conjunto de meios e procedimentos por meio dos quais a sociedade
e as instituições, que operam no seu interior, encaminham indivíduos e grupos a adotar
comportamentos, normas, regras de conduta, valores, idéias e ideais considerados
socialmente úteis e construtivos. O controle social pode ser (1) coativo (repressão e
sanções legais) e (2) persuasivo (convencimento, sugestão, reconhecimento) .

COOPERATIVA: associação que agrupa pessoas, com base nos princípios da ajuda mútua
e da reciprocidade, destinada a cumprir funções de poupança, produção e consumo,
caracterizada fundamentalmente por não ser lucrativa e por seus fins de serviço a seus
membros.

CORPORAÇÃO: organização ou associação, de interesse público ou privado, que é
reconhecida e se rege por normas próprias.

CORPORATIVISMO: é a distorção do “espírito de corpo”, elemento natural e saudável
da cultura organizacional, que se degenera em percepção unilateral de seus interesses
de grupos e categorias, relegando a um plano secundário os fins sociais perseguidos pela
organização.

CRECHE: estabelecimento de assistência a crianças; o Estado tem por obrigação facilitar
o acesso de crianças de 0 a 6 anos de idade às creches, conforme previsto no artigo 54,
inciso IV, e 208, inciso III, do ECA.

DEFENSORIA PÚBLICA: órgão que tem como função essencial a orientação jurídica e a
defesa, em todos os graus, de pessoas necessitadas de auxílio na área do Direito. A
criança e o adolescente têm acesso garantido pelo ECA à Defensoria Pública e ao Ministério
Público. (SILVA, Jorge Araken Faria da, in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado).

DELIBERAR: considerar atenta e detalhadamente os prós e contras de uma decisão e
fundamentar o posicionamento assumido.
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DEMOCRACIA: “Governo do povo, para o povo e pelo povo”, definição clássica. Regime
político ou forma de governo no qual o povo pode participar na organização do poder
político e em seu exercício.

DESCENTRALlZAÇÃO: autonomia dos poderes locais, estaduais e regionais frente ao
poder central.

DESENVOLVIMENTO: no sentido global do termo, refere-se ao conjunto de
transformações econômicas, sociais e políticas capazes de levar um país ou uma região
a superar a privação e a ignorância, elevando os níveis de capacidade econômica, bem-
estar social e participação democrática da população

DIAGNÓSTICO SOCIAL: procedimento pelo qual se estabelece a natureza e a magnitude
dos problemas que afetam uma área social determinada, com vistas à programação e
realização de uma ação. O diagnóstico permite a hierarquização das prioridades em
função de critérios técnicos, políticos e econômicos que condicionam a intervenção social.

DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: direito previsto no artigo 19
do ECA, de que a criança e o adolescente devem ser criados e educados no seio familiar,
seja a família natural ou substituta, em um ambiente sadio e livre de pessoas que possam
lhes trazer más influências.

DISCRIMINAÇÃO: desigualdade no trato de pessoas e grupos em função de raça, religião,
condição social, idéias, sexo, idade, condição física ou mental e outros.

DOMICÍLIO: casa, residência ou lar de um indivíduo ou grupo de pessoas.

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: é toda atividade educativa estruturada fora do sistema de
ensino, através de ONGs, associativismo de base e outros movimentos sociais.

EDUCAÇÃO PERMANENTE: princípio, hoje amplamente aceito, de que os serviços
educacionais (sistemáticos ou parassistemáticos) tenham um caráter contínuo e
permanente, estando ao alcance das pessoas em qualquer fase de sua vida.

ENSINO FUNDAMENTAL: refere-se às primeiras oito séries do primeiro grau, escolaridade
mínima obrigatória no Brasil.

ESCOLA-CIDADÃ: conceito que reúne em seu bojo todas as características consideradas
fundamentais para uma educação de qualidade, dentre outras: (1) ser uma escola
democrática; (2) possuir dedicação exclusiva dos professores; (3) valorizar a iniciativa
dos professores; (4) deve valorizar a curiosidade dos alunos e, ao mesmo tempo, a
disciplina; (5) não deve ser um espaço fechado; deve se ligar ao mundo através do
trabalho. (GADOTTI,  Moaclr, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

ESCOLARIZAÇÃO: direito básico de todas as crianças e adolescentes (inclusive aqueles
privados de liberdade, de acordo com o artigo 124, inciso XI do ECA.). Freqüentar a
escola e receber uma educação adequada são atividades vitais para o crescimento
intelectual e moral de toda criança e todo adolescente.

ESPAÇOS COMUNITÁRIOS: são os chamados espaços de usos institucionais -  escolas,
igrejas, clubes, lugares em que são valorizados aspectos como educação, cultura, culto,
promoção social, etc. (SILVA, José Afonso da, in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado) .

ESTADO: o Estado é a sociedade politicamente organizada. Constituem elementos
materiais do Estado: o território e o povo. Os elementos formais do Estado são os órgãos
oficiais que o representam e cumprem suas funções e a autoridade legal de que se
acham investidos.
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ESTRATÉGIA: em termos de trabalho social, a estratégia se refere às ações concretas
encadeadas em uma trajetória racional, considerada sempre a viabilidade política,
econômica, social e técnica de cada etapa ou momento do processo de execução de um
plano, programa ou projeto específico.

EVASÃO ESCOLAR: afastamento da escola; abandono do curso antes do seu término;
no Brasil, constitui-se em um gravíssimo problema, causado em parte pelo número
insuficiente de escolas, pela péssima qualidade de ensino e pela má remuneração que é
oferecida aos professores. (VIEIRA, Francisco Xavier Medelros, in Estatuto da Criança e
do Adolescente Comentado) .

FILANTROPIA: termo que designa o espírito de boa vontade ativa para com os
semelhantes, baseado na idéia e no sentimento de fraternidade humana. Como
preocupação prática, a filantropia se expressa por esforços para fomentar o bem-estar e
propiciar ajuda aos que mais necessitam.

FINS SOCIAIS: o termo se refere às finalidades perseguidas pelo ECA, ou seja, aquilo
que ele, em termos sociais, almeja em termos de melhoria da vida social, particularmente
nos aspectos relacionados a questões relativas à infância e à juventude no nosso país.
(COSTA, Antonio Carlos Gomes da, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

GOVERNO: é o conjunto coordenado de pessoas que, por um tempo determinado e pela
via eleitoral (quando a sociedade é democrática), assume a condução do Estado.

IDONEIDADE MORAL: requisito básico para qualquer indivíduo que deseje participar,
como membro, dos Conselhos Tutelares dos municípios. Significa demonstrar que estão
preparados e são adequados para assumir tal função. Requisito previsto no artigo 133,
inciso I, do ECA.

IMPLEMENTAÇÃO: termo utilizado para designar uma das fases da programação, que
consiste em realizar um conjunto de gestões destinadas a reunir e preparar os recursos
que serão utilizados na execução do plano de ação.

INDICADORES SOCIAIS: são instrumentos estatísticos que servem para descrever
uma situação. Facilita uma informação concisa e compreensiva sobre um determinado
aspecto da realidade social.

INDIGENTE: aquele que carece de condições para se manter em patamares mínimos de
bem-estar e de dignidade.

INFRA-ESTRUTURA SOCIAL: base física para a prestação dos serviços necessários
para que a população possa usufruir de condições adequadas de bem-estar e de qualidade
de vida (água corrente, esgotos, luz elétrica, telefone, escolas, hospitais, etc.).

INOVAÇÃO: introdução de novos conceitos, percepções, valores, tecnologias e
equipamentos nas organizações, nas comunidades e na vida social mais ampla.

INSPEÇÕES: verificações, em entidades de atendimento a crianças e adolescentes, de
que as referidas entidades estão ou não se portando da maneira correta em suas atividades
e procedimentos. Caso não estejam, o Ministério Público poderá tomar as medidas
administrativas ou jurídicas necessárias, com o objetivo de remover as irregularidades
verificadas. (MAZZILLl, Hugo Nigro, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

INSUMOS: termo utilizado pelos planificadores, para designar os bens que são necessários
para produzir outros bens e serviços.

INTERESSE COLETIVO: é o interesse comum a um grupo de pessoas, uma sociedade
ou comunidade organizada. Pode ser definido também como a soma de interesses
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individuais que, juntos, passam a se tornar um único interesse, comum e abrangendo as
necessidades de todos os envolvidos. (BEZERRA, Adão Bonfim, In Estatuto da Criança e
do Adolescente Comentado).

INTERESSES DIFUSOS: aqueles que não são circunscritos a um determinado grupo de
indivíduos ou a uma coletividade. Não são interesses limitados e, sim, gerais, globais.

JUSTIÇA SOCIAL: expressão que designa a aspiração de se criar um regime social de
eqüidade e justiça, sem desigualdades intoleráveis, provendo condições mínimas de bem-
estar e de dignidade para todos os membros da sociedade.

LAZER: direito nato de crianças e adolescentes (mesmo aqueles privados de liberdade),
garantido pelo ECA em seus artigos 4, 59, 71 e 124, inciso XII. A família, comunidade,
sociedade e Governo são obrigados a garantir o lazer da criança e do adolescente, assim
como garantir os direitos à cultura e às práticas esportivas.

LIBERDADE DE AÇÃO: é a chamada “liberdade-base”, pois significa possuir o direito de
fazer, agir e atuar da maneira que o indivíduo considerar mais apropriada, é lógico que
com a observação de certos limites de comportamento. Em resumo, é a liberdade de
fazer e de não fazer o que bem entender. A criança e o adolescente possuem liberdade de
ação garantida pelo estatuto, mas com as devidas limitações impostas pela própria idade.
(SILVA, José Afonso da, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

LIBERDADE DE OPINIÃO: significa a liberdade de pensamento e a manifestação desse
pensamento. É a liberdade que o indivíduo possui para adotar uma postura pessoal e
particular a respeito de qualquer assunto. É o direito de se dizer o que pensa. A criança
e o adolescente também são detentores natos desse direito. (SILVA, José Afonso da, in
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

LIBERDADE VIGIADA: significa o controle sobre a conduta e as atividades exercidas
pelo indivíduo; no caso do adolescente que comete ato infracional, esta não é uma
medida encomendada para se tomar, sendo mais conveniente a liberdade assistida, onde
se criam condições mais favoráveis para se reforçarem os vínculos do adolescente com
seu grupo de convivência e a comunidade em que está inserido. A liberdade assistida,
contudo, não abre mão da sua característica fundamental de também “vigiar” o
adolescente, embora sem a mesma ênfase e empenho observados nos casos de liberdade
vigiada. (FREITAS, Ana Maria Gonçalves, in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado).

LIVRE ACESSO A LOCAIS: privilégio que possui o Ministério Público para poder
desempenhar corretamente suas funções. Onde quer que se encontrem crianças e
adolescentes, seja hospital, creche, estabelecimento de ensino, estabelecimento de
internação ou até mesmo local de recreação, poderá ter acesso o Ministério Público,
valendo-se até, se necessário, do acompanhamento de policiais. (MAZZILL, Hugo Nigro,
in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado.)

LOGRADOUROS PÚBLICOS: termo que pode servir de denominação a qualquer via,
rua, avenida, praça, jardim, ladeira, parque, alameda, etc. São os caminhos de uso
comum das populações de qualquer cidade. (SILVA, José Afonso da, in Estatuto da Criança
e do Adolescente Comentado).

MANIPULAÇÃO: manobra de que se utiliza para fazer com que uma pessoa, um grupo
ou uma sociedade pensem ou atuem segundo a vontade de quem se utiliza do mecanismo
de manipulação.

MARGINALlDADE: situação na qual um indivíduo ou grupo se encontra excluído de
determinados níveis de convivência social. Para se conseguir a superação de
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marginalização, são desenvolvidas estratégias de promoção popular através de
organizações de base.

MAUS-TRATOS: atos que, segundo o ECA, podem causar danos à saúde da criança.
Podem ser físicos, emocionais e, até mesmo, abusos sexuais e intoxicações propositais
contra a criança, que podem ocorrer em ambientes diversos como a comunidade local,
instituições e até mesmo na família, como tristemente tem sido observado. Pode ser por
ação ou omissão (deixar de relatar). No caso de confirmação de que a criança está sendo
vítima de maus-tratos, providências legais deverão ser tomadas pelas autoridades
responsáveis. (GRUNSPUN, Haim, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

MEDIDAS APLICÁVEIS ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO : medidas cabíveis às
entidades que, de qualquer forma, descumpram as obrigações assumidas com as crianças
e adolescentes, previstas no artigo 94 do ECA. Dentre elas, destacam-se: (1) advertência;
(2) afastamento de seus dirigentes; (3) fechamento de unidade ou interdição de programa;
(4) cassação do registro. (SÊDA, Edson, in Estatuto da CrIança e do Adolescente
Comentado).

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO: medidas propostas quando da ameaça ou
violação dos direitos da criança e do adolescente, por ação ou omissão da sociedade ou
do Estado ou por abuso dos pais ou responsável. São sete as medidas, que vão desde o
encaminhamento aos pais e responsável até a colocação em família substituta, passando
pela inclusão em programa comunitário. (SCHEINVAR, Estela, in Estatuto da Criança e
do Adolescente Comentado).

META: é a expressão quantitativa de um objetivo proposto num plano, programa ou
projeto.

MODERNIZAÇÃO: em termos de desenvolvimento, a modernização é o processo que
engloba um certo número de tendências: urbanização crescente, aumento dos níveis de
alfabetização e de mobilidade social, incorporação de novas tecnologias à produção,
incremento dos meios de comunicação, especialização crescente no trabalho e adoção de
novos padrões de consumo.

MOTIVAÇÃO: estímulo consciente capaz de induzir a uma determinada ação.

MULTA FISCAL: consiste em uma pena pecuniária (em dinheiro) pelo não cumprimento
de obrigação para com o Fisco (Fazenda Pública). (OLIVEIRA, Edmundo, in Estatuto da
Criança e do Adolescente Comentado.)

MUNICIPALlZACÃO DO ATENDIMENTO: significa a União e os estados abrirem mão
de deterem o poder relativo às questões da política de atendimento à criança e ao
adolescente e repassá-lo aos municípios, que assumiriam, assim, grandes
responsabilidades em relação à política de atendimento, criação de conselhos, programas
específicos e outras atividades relacionadas à política de atendimento. (SÊDA, Edson, in
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

NECESSIDADE: estado de um indivíduo ou grupo em relação com os bens e serviços
imprescindíveis ou úteis para o seu bem-estar e o seu desenvolvimento.

NORMAS SOCIAIS: pautas culturalmente adquiridas e aprovadas pela sociedade e que
regem a conduta individual e coletiva de seus membros.

NOTIFICAÇÃO: processo que tem como objetivo informar ao adolescente e a seus pais
que deverão comparecer à audiência que for designada pela autoridade judiciária,
acompanhados de advogado. (PAULA, Paulo Afonso Garrido de, in Estatuto da Criança e
do Adolescente Comentado).
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OBJETIVO: no processo de planificação e programação, o objetivo é a expressão
qualitativa de certos propósitos que se pretende alcançar com a realização do plano,
programa ou projeto.

OPINIÃO PÚBLICA: sentimento ou percepção de um acontecimento ou situação, que
coincide com a grande maioria dos membros de uma sociedade. Trata-se de um fenômeno
de caráter psicossocial marcado, muitas vezes, pela prevalência da emoção sobre qualquer
outra ordem de consideração.

OPRESSÃO: humilhação, sufocamento. Oprimir alguém é tiranizar a pessoa, fazê-la
sentir-se afligida, comprimida, sufocada.

ÓRGÃO AUTÔNOMO: um órgão autônomo é aquele que não deixa suas decisões ficarem
submetidas a escalas hierárquicas no meio administrativo. Significa possuir liberdade e
independência. (SOARES, Judá Jessé de Bragança, in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado).

ÓRGÃO NÃO JURISDICIONAL: significa dizer que as funções exercidas por tal órgão
são de natureza executiva, sem as atribuições comuns do poder judiciário. (SOARES,
Judá Jessé de Bragança, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

ÓRGÃO PERMANENTE: a característica principal desse órgão é ser contínuo, duradouro
e ininterrupto, ou seja, possuir qualidades que o tornem uma peça fundamental e
imprescindível ao funcionamento do organismo social. (SOARES, Judá Jessé de Bragança,
in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

PALIATIVO: o mesmo que analgésico. Refere-se a certo tipo de ação social
(assistencialismo) que não resolve os problemas, contribuindo apenas para o seu alívio
momentâneo.

PARTICIPAÇÃO: é a tomada de parte pela pessoa em algo exterior a si mesmo, visando
à consecução de um objetivo compartilhado com outros. Uma participação é autêntica
quando realiza uma ação que corresponde a exigências da própria consciência de quem
participa e expressa seus próprios valores e convicções.

PÁTRIO DEVER: o termo se refere aos deveres que os pais têm em relação aos filhos,
ou seja: sustento, guarda, educação, obrigação de cumprir as determinações judiciais do
interesse da criança e do adolescente. (ANDRADE, Romero de Oliveira, in Estatuto da
Criança e do Adolescente Comentado).

PENA PECUNIÁRIA: multa ou penalidade que deve ser paga, única e exclusivamente,
em dinheiro.

PERÍCIA PSICOSSOCIAL: procedimento que poderá ser realizado, por determinação
da autoridade judiciária ou do Ministério Público, nos casos de concessão de guarda
provisória ou no estágio de convivência, nos casos de adoção. Consiste em atividade
comandada por um assistente social e um psicólogo que tem por objetivo analisar a
personalidade e o universo social dos sujeitos envolvidos. (PELUSO, Antônio Cezar, in
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

PLANO: conjunto organizado de objetivos, metas, instrumentos, meios e recursos para
se conseguir o desenvolvimento de uma área determinada (comunidade, cidade, estado,
região, país) ou de um setor (agrícola, educacional, industrial, etc.). Um plano comporta
programas e projetos. Sua formulação, porém, deriva de um conjunto mais amplo de
propósitos e objetivos, que expressem a política geral de um país ou seu modelo de
desenvolvimento.
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PLANOS DE APLICAÇÃO: são os planejamentos feitos pelas autoridades com a finalidade
de saberem como aplicar melhor os recursos de que dispõem para o atendimento dos
direitos da criança e do adolescente. (SÊDA, Edson, in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado).

POLÍTICA DE ATENDIMENTO: série de medidas e linhas de ação que devem ser adotadas
pela União, estados, Distrito Federal e municípios, visando a atender as necessidades e
direitos das crianças e adolescentes. Entre os pontos mais importantes, destacam-se a
adoção de políticas sociais básicas, programas de assistência social e proteção jurídica
de crianças e adolescentes.

POLÍTICA SOCIAL: é o conjunto de normas, instituições, programas e ações
desenvolvidas pelo Estado, com vistas a atender aos direitos sociais da população.

POLÍTICAS SOCIAIS BÁSICAS: uma das linhas de ação da política de atendimento à
criança e ao adolescente baseia-se em oferecer, regularmente, toda espécie de serviços
públicos necessários ao atendimento adequado às crianças e aos adolescentes, que têm
preferência em ser bem atendidos nessa área. (SÊDA, Edson, in Estatuto da Criança e do
Adolescente Comentado).

PORNOGRAFIA: aquilo que trata de tema relacionado à prostituição, obscenidades,
filmes, fotografias ou gravuras libidinosas que possam ferir o pudor, motivando, assim,
um sentimento de devassidão, libertinagem e exploração sexual do indivíduo. (VIEIRA,
Francisco Xavier Medeiros, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

PROGRAMA: termo que faz referência a uma constelação ou conjunto de projetos
relacionados entre si.

PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: linhas de ação desenvolvidas com o objetivo
de auxiliar pessoas mais necessitadas, consistem basicamente em oferecer prestação à
família, amparar as crianças e adolescentes carentes, promover a integração ao mercado
de trabalho, habilitar e reabilitar pessoas portadoras de necessidades especiais e promover
sua integração à vida comunitária, além de outros pontos importantes. (SÊDA, Edson, in
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

PROJETO: menor unidade de um programa. Pode ser realizado de forma independente
ou articulado com outros projetos, formando um programa.

PROMOÇÃO SOCIAL: ação para elevar um conjunto de pessoas ou grupos a um patamar
mais elevado de bem-estar e de dignidade. A promoção social libertadora não compreende
um agir sobre as pessoas, mas uma ação entre as pessoas mediada pela realidade.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA: proposta que visa a efetivar o cálculo de receitas, despesas
e gastos que serão necessários para a elaboração dos planos e programas de atendimento
à criança e ao adolescente. Os conselhos tutelares devem assessorar o poder executivo
dos municípios na elaboração dessas propostas.

PROTEÇÃO INTEGRAL: objetivo primordial do Estatuto da Criança e do Adolescente,
consiste apenas em garantir legalmente todas as condições para que cada criança e
adolescente brasileiro possa ter assegurado seu pleno desenvolvimento físico, moral e
espiritual. (ALMEIDA, D. Luciano Mendes de, in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado).

PUPILO: criança ou adolescente órfão que é mantido sob tutela, isto é, sob a guarda e
proteção de terceiros para a integração à vida comunitária, além de outros pontos
importantes. (SÊDA, Edson, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).
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RECURSOS: meios disponíveis para se realizar uma ação. Podem ser financeiros, físicos,
materiais, técnicos e humanos.

REPRESENTAÇÃO: medida que poderá ser tomada pelo representante do Ministério
Público, caso ele não arquive processo contra adolescente que cometeu ato infracional
ou não lhe conceda remissão. Nesse caso, ele oferecerá representação à autoridade
judiciária, por petição, propondo qual medida socioeducativa deverá ser aplicada ao
adolescente. (PAULA, Paulo Afonso Garrido de, in Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado).

REQUISITOS FORMAIS DE REPRESENTAÇÃO: estabelecem algumas regras para a
representação, que são as seguintes: (1) a representação deverá conter um breve resumo
dos fatos; (2) deverá conter a classificação do ato infracional; (3) quando necessário,
deverá conter um rol de testemunhas. Tais requisitos devem ser atendidos quer se trate
de representação escrita ou oral. (PAULA, Paulo Afonso Garrido de, in Estatuto da CrIança
e do Adolescente Comentado).

SEGURIDADE SOCIAL: pela Constituição brasileira, a seguridade social compreende a
saúde, a previdência e a assistência social.

SERVIÇO PÚBLICO: conjunto de atividades consideradas indispensáveis para a vida
social, desenvolvidas pela Administração Pública ou por ela controladas.

SERVIÇO SOCIAL: forma de ação social que se organiza de maneira sistemática e,
mediante procedimentos técnicos elaborados, presta ajuda a pessoas, grupos e
comunidades.

SINDICÂNCIA: conjunto de ações que visam a apurar algum ato ou acontecimento. O
artigo 201, inciso VII, do ECA, prevê a abertura de sindicâncias em casos de infrações às
normas de proteção às crianças e aos adolescentes.

SISTEMA: conjunto de elementos que dependem uns dos outros, de maneira que formam
um todo organizado.

SITUAÇÕES DE CARÁTER EXCEPCIONAL E DE URGÊNCIA: situações, não previstas
no ECA, que podem levar uma criança a obrigatoriamente ser colocada em entidade de
abrigo, mesmo sem prévia autorização da autoridade judiciária. Algumas dessas situações
podem ser incêndios e desabamentos ocorridos, doença, hospitalização ou morte dos
pais. (SÊDA, Edson, in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado).

SOCIEDADE: agrupamento natural ou pactado de indivíduos que, por mútua cooperação,
pretendem alcançar determinados fins.

SOLIDARIEDADE: identificação ou adesão a uma ação em favor de uma pessoa, de um
grupo ou de uma causa humanitária, que se traduz em ajuda, auxílio, apoio material ou
moral.

SUBSÍDIOS: ajuda econômica prestada geralmente pelo Estado a organismos não-
governamentais criados com fins de assistência social.

SUSPENSÃO DO PODER  FAMILIAR: processo que pode ocorrer na hipótese de abuso
de poder por parte de pai ou mãe, em casos de se arruinar os bens dos filhos ou faltar aos
deveres paternos. Essas atitudes são conhecidas como procedimento contraditório por
parte dos pais; cabe ao juiz adotar a medida que suspende o pátrio poder, solicitando
pedido que pode partir do Ministério Público ou mesmo de algum parente da criança.
(BECKER, Maria Josefina, in Estatuto Criança e do Adolescente Comentado).
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TÉCNICA: conjunto de procedimentos, recursos e meios postos em prática para se obter
um resultado determinado

TÉCNICA SOCIAL: as técnicas, como os métodos, respondem a uma mesma questão:
“Como fazer?” Porém, ao contrário do método, que é mais lógico, as técnicas situam-se
ao nível dos fatos e das etapas práticas.

TÉCNICO: pessoa que possui conhecimentos sistemáticos e aprofundados sobre uma ou
mais técnicas e os utiliza de forma profissional.

TECNOLOGIA: uso e aplicação sistemática do conhecimento científico a tarefas práticas,
para obter resultados específicos e alcançar metas preestabelecidas.

TOLERÂNCIA: respeito a opiniões e práticas alheias, ainda que contrárias às próprias.

TORTURA: suplício; tormento; qualquer tipo de privação ou sofrimento que possa vir a
causar danos físicos, morais ou psíquicos.

TRABALHO EDUCATIVO: atividade que tem como objetivo principal o desenvolvimento
pessoal, social e intelectual da pessoa que o executa, em detrimento do puro aspecto
produtivo do serviço(COSTA, Antonio Carlos Gomes da, in Estatuto da Criança e do
Adolescente Comentado).

TRATAMENTO DESUMANO: aquele que, por sua natureza, fere os direitos humanos, a
dignidade e, até mesmo, a honra do indivíduo. É um ato de terror, vexatório e constrangedor
para quem for sua vítima, e é dever de todos evitar que crianças e adolescentes estejam
expostos a esse tipo de comportamento. (RIVERA, Deodato, In Estatuto da Criança e do
Adolescente Comentado).

UNIÃO: Governo Federal; órgão público de autoridade máxima no país; sua participação
é considerada fundamental na articulação das políticas de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente.

VIOLÊNCIA FíSICA: é o emprego de força física que os pais utilizam, muitas vezes com
exageros, no processo de disciplinar os filhos. É considerado violência qualquer ato,
mesmo sendo disciplinar, que atinja o corpo de uma criança ou adolescente, podendo,
até mesmo, causar ferimentos ou lesões. (GUERRA, Viviane N. A., in Estatuto da Criança
e do Adolescente Comentado).

VOLUNTÁRIO SOCIAL: pessoa que colabora por vontade própria, e não por obrigação
ou dever, na prestação de um serviço de natureza social.

Fonte: Manual do Conselheiro Tutelar – Modus Faciendi
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