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RESUMO 
 
 

O trabalho consiste em uma análise da atuação dos conselhos tutelares a partir do olhar 

de atores do setor público vinculados ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente (SGDCA). Trata-se de um estudo exploratório, baseado em pesquisa qualitativa 

feita no município de São Paulo. A pesquisa desenvolveu-se a partir de dois grupos de 

entrevistas semiestruturadas. No primeiro grupo, foram entrevistados conselheiros tutelares; 

no segundo, atores do SGDCA vinculados ao setor público. 

O estudo permitiu identificar dificuldades e limites da atuação dos conselhos tutelares, 

tais como infraestrutura inadequada e carência de equipamentos sociais e de entidades de 

atendimento. Tais limites e dificuldades mostram que os problemas na atuação dos conselhos 

não decorrem primordialmente, como sugere parte da literatura sobre os conselhos, de 

características dos próprios conselhos e do perfil dos conselheiros, mas também da relação 

que se estabelece entre os conselheiros tutelares e os demais atores que participam do 

SGDGA. Segundo a pesquisa, a falta de transparência sobre os recursos orçamentários 

destinados aos conselhos tutelares no município e a ausência de definição dos direitos sociais 

e trabalhistas dos conselheiros acabam enfraquecendo a atuação dos conselhos, que, em 

algumas circunstâncias, passa a se colocar de forma subordinada aos demais atores do 

SGDCA. A pesquisa confirmou, por outro lado, a tendência, apontada pela literatura,de 

atribuição de baixa prioridade aos conselhos tutelares pelo Poder Executivo. O funcionamento 

adequado dos conselhos tutelares e do próprio SGDCA depende do reconhecimento dos 

direitos de crianças e adolescentes como prioridade absoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); conselhos tutelares; Sistema 

de Garantia de Direitos; Direitos da Criança e do Adolescente. 



 

ABSTRACT 
 
 

The present work aims at comprehending the insertion of the Brazilian Guardianship 

Councils in the Child’s Rights Defense Framework (Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente – SGDCA) from the point of view of public sector actors. It is a 

qualitative exploratory research carried out in the municipality of São Paulo. There were two 

groups of semi-structured interviews. In the first group guardianship councilors were 

listened, in the second were listened some actors from the SGDCA linked to the public sector. 

The investigation acknowledged some constrains and limits to the guardianship councilors 

performance, as for example inappropriate infrastructures and lack of social equipments and 

entities to support council’s attribution of defending children’s rights. These constraints show 

that weak councils performance are not explained mainly due to councils constitution or 

councilors characters, as part of the literature on councils suggest. The work field brought 

some evidences that performance also depends on the relationship between guardianship 

councils and the other actors from the SGDCA. Accordingly to this research, the lack of 

transparency on budget resources addressed to guardianship councils in the municipality of 

São Paulo in addition to the absence of labor rights for the councilors weaken councils 

efficiency. In some circumstances these councils become subordinated to the other actors 

from the SGDCA. On the other hand, this study reinforced the concept that executive 

authority attributes low priority for theses councils appointed by the literature on 

guardianship councils. The best bet should be that an appropriate performance of the 

guardianship councils as well as the whole SGDCA still depends on recognizing children 

rights. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A escolha do tema do presente trabalho tem um significado ímpar para a autora, pois 

retoma suas experiências na Pastoral da Juventude Católica e seu engajamento no grupo 

Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte. Naquela época, junto com milhares de 

brasileiros, participou de reuniões de mobilização e coletou assinaturas para emendas 

populares. Trabalhou mais especificamente nos temas de Reforma Agrária, que foi derrotada 

na Assembleia Constituinte, e de Infância e Adolescência, que foi vitoriosa com a aprovação 

do Artigo 227. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069, de 13 de agosto 

de 1990 – regulamentou a Constituição e inseriu o conceito de Proteção Integral, propondo 

uma nova forma de gestão das políticas para a infância. Passados quase 20 anos da aprovação 

do ECA, a autora retorna a este universo para analisar a convivência entre Estado e sociedade 

civil, ou melhor, entre setor público e sociedade civil. Por isso o interesse em estudar a 

convivência entre conselhos tutelares e atores do Sistema de Garantia de Direitos, que são do 

setor público. 

O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos é algo 

relativamente recente na história humana e, internacionalmente, foi expresso na Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral em 20 de novembro 

de 1989. Para Nogueira Neto, a Convenção transformou “afirmações de interesses políticos 

dos movimentos pela infância (moral rights), em direitos positivados pelo Estado e pela 

ordem mundial (legal rights)” (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 29). A incorporação pelo Brasil 

de normas baseadas no reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes foi expressa 

nos artigos 227 e 228 da Constituição Federal de 1988, ou seja, um ano antes da vigência da 

Convenção Internacional. Posteriormente, esses artigos foram regulamentados por meio do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 julho de 1990, que substituiu 

o Código de Menores de 1979 e estabeleceu novas bases para a incorporação de crianças e 

adolescentes no país, centrada na noção de direitos, em contraposição à concepção do Código 

de Menores, de caráter repressivo-assistencialista. A nova lógica de atenção à criança e ao 

adolescente supõe uma nova forma de articulação das políticas públicas, descentralizando 

atendimentos e atribuições e incorporando a sociedade civil por meio dos conselhos da 

criança e do adolescente e dos conselhos tutelares. 
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A institucionalização dos conselhos tutelares é inovadora, pois transferiu e 

descentralizou funções anteriormente desempenhadas pelo Poder Judiciário para um conselho 

composto por membros da sociedade civil escolhidos pela população. 

A formulação desses conselhos teve como pano de fundo o debate internacional sobre 

direitos de crianças e adolescentes, que resultou na Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança e do Adolescente (1989), e os processos de democratização e descentralização no 

Brasil. 

Estudo feito por Sampaio e Farah a respeito dos conselhos de políticas públicas 

constatou que: 

 

 [...] a quase totalidade dos estudos sobre conselhos societais ocupou-se em 
identificar as percepções dos conselheiros societais e de outros atores da 
sociedade civil sobre o desempenho dos Conselhos sem que houvesse uma 
investigação mais sistemática da visão dos atores governamentais, havendo 
necessidade de uma investigação mais sistemática da visão dos atores 
governamentais envolvidos com este espaço público estatal. (SAMPAIO e 
FARAH, 2005, p. 3). 

 

O presente estudo – de caráter exploratório – teve o objetivo de analisar a atuação dos 

conselhos tutelares dentro do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

(SGDCA), a partir do olhar de atores do SGDCA do setor público. O trabalho procura, a 

partir do olhar dos próprios conselheiros e de atores do setor público que integram o SGDCA, 

analisar a atuação dos conselhos e o cumprimento do papel que lhes é atribuído pelo ECA. 

Identificam-se elementos que dificultam o cumprimento desse papel, procurando-se situá-los 

não apenas no próprio Conselho Tutelar, mas no conjunto do SGDCA. 

A formulação do SGDCA consiste num esforço estratégico de efetivar a implantação 

do ECA, organizando e integrando os atores responsáveis pela garantia dos direitos humanos 

das crianças e dos adolescentes. No site da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República, há o reconhecimento de que o SGDCA não tem assegurado o 

estabelecimento do ECA, conforme podemos verificar na seguinte citação:  

 

[...] este sistema, na prática, não está integralmente institucionalizado e vem 
trabalhando de forma desarticulada, com problemas na qualificação de seus 
operadores e isto causa prejuízo na implementação de políticas públicas que 
garantam os direitos assegurados pela legislação em vigor. 
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 (SECRETARIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/spdca/sgd/> e 
<http://www.presidencia.gov.br>). Acesso em: 19 jun. 2008. 

 

 Esta dissertação de mestrado é constituída por cinco capítulos. O capítulo 1 aborda as 

mudanças na legislação referente à população infanto-juvenil, observando alterações nos 

procedimentos previstos nas legislações e os conceitos de infância inerentes a essas 

concepções. Nogueira Neto (2004) e Sêda (1998, 2005 e 2008); Sêda e Sêda (2005) enfatizam 

que, apesar da vigência do ECA, são adotadas medidas para a população infanto-juvenil que 

remetem a concepções presentes em legislações anteriores, o Código Melo Matos (1927) e o 

Código de Menores (1979). Para analisar os fluxos existentes entre os conselhos tutelares e o 

setor público é necessário, portanto, rever esses conceitos para melhor compreender o 

atendimento dispensado às crianças e aos adolescentes, uma vez que esses, algumas vezes, 

destoam do aparato legal vigente. O capítulo 2 propõe uma reflexão sobre a 

institucionalidade dos conselhos, ou seja, trata do Sistema de Garantia de Direitos da Criança 

e do Adolescente (SGDCA), dos conselhos de direitos e dos tutelares. Discutem-se as 

ambiguidades presentes nos conselhos tutelares e suas articulações com os atores que 

compõem o SGDCA. No capítulo 3 é descrita a metodologia adotada na pesquisa. O 

município de São Paulo foi escolhido devido à sua complexidade e à coexistência de 37 

conselhos tutelares que enfrentam realidades díspares sob uma mesma legislação municipal. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com entrevistas presenciais e semiestruturadas que 

ocorreram em duas fases. Na primeira fase foram entrevistados cinco conselheiros tutelares, 

sendo um deles representante da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares e os demais 

oriundos de quatro conselhos distintos. Esses quatro conselhos tutelares foram selecionados, 

do total de 37 existentes, com base as condições de vida da subprefeitura onde o conselho está 

localizado e as eleições para conselheiros tutelares ocorridas nos anos de 2005 e 2007, para 

inferir a representatividade dos eleitos na população local. O conjunto dessas cinco entrevistas 

permitiu identificar “gargalos” e “facilitadores” na relação entre conselhos tutelares e os 

demais atores do SGDCA. A partir disso, foi definido um segundo grupo de entrevistados, 

formado por atores do SGDCA, que são do setor público e cuja atuação tem implicações 

importantes para o desempenho das atividades dos conselhos tutelares. O capítulo 4 descreve 

os conselhos tutelares no município de São Paulo; os quatro conselhos escolhidos para o 

estudo – Aricanduva, M’Boi Mirim, Ipiranga e Pinheiros – e a Comissão Permanente dos 

Conselhos Tutelares. O texto discorre sobre as entrevistas feitas junto aos cinco conselheiros 
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tutelares e sobre os entrevistados do setor público, identificando “facilitadores” e “gargalos”. 

A partir disso, foi definida a amostra do segundo grupo de entrevistas, que incluiu: dois 

juízes; dois promotores; dois assistentes sociais; dois representantes governamentais que têm 

assento no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Também foram entrevistados 

dois membros da equipe de implantação da nova versão do Sistema de Informação para a 

Infância e a Adolescência (Sipia) no município e um funcionário de uma subprefeitura para 

elucidar a atuação dos conselhos tutelares. O capítulo 5 analisa os resultados das entrevistas 

com os atores do SGDCA, buscando interpretar o papel atribuído aos conselhos tutelares. Por 

fim, seguem as considerações finais, a referência bibliográfica, os apêndices e os anexos deste 

trabalho. 
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CAPÍTULO 1  
Evolução dos conceitos de infância e adolescência na legislação brasileira 
 

 O conceito de infância não é algo dado, é construído socialmente. Essa noção varia 

conforme o momento histórico ou tipo de organização estabelecida em uma determinada 

sociedade. No mundo ocidental, houve momentos em que não havia distinção entre a vida 

adulta e a da criança. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, a 

define como “todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em 

conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. Além disso, 

trouxe o reconhecimento internacional da criança como um cidadão, sendo, portanto, 

portadora de direitos. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define criança como “a pessoa até 12 

anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade”.1 A delimitação 

por faixa etária trazida pelo ECA é uma novidade para a legislação brasileira e tem por 

objetivo especificar a forma de intervenção do Estado, da família e da sociedade nas políticas 

de infância. O presente trabalho se inicia com uma reflexão sobre as mudanças ocorridas no 

conceito de infância no Brasil vis-à-vis as legislações adotadas. Isso contribuirá para melhor 

compreender algumas deliberações praticadas hoje em dia, nem sempre condizentes com a lei 

vigente e que, algumas vezes, remetem a legislações já revogadas. 

 Segundo Faleiros, os desenhos institucionais, as propostas e os encaminhamentos que 

foram criados no Brasil ao longo do tempo são inerentes à maneira como o Estado foi 

constituído: “combinando autoritarismo, descaso, ou omissão para com a população pobre 

com clientelismo, populismo e o privilégio do privado pelo público, em diferentes contextos 

de institucionalidade política e de regulação das relações entre Estado e sociedade” 

(FALEIROS, 1995, p. 49). 

 Lopes, Silva e Malfitano relatam que, por volta do século XVIII, surgiram no Brasil 

“as primeiras instituições de proteção à ‘infância desvalidada’, sendo que a Roda de Expostos 

consagrou-se como marco simbólico e concreto desse fenômeno”. Para essas autoras, esse 

mecanismo teria favorecido a “institucionalização da cultura da caridade frente às ‘crianças 

abandonadas’, ‘crianças de rua’, ‘crianças pobres’ e outros marginalizados socialmente” 

(LOPES; SILVA; MALFITANO, 2006, p. 2). Koshima menciona que “as instituições de 

                                                 
1 BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 2o. Estatudo da Criança e do Adolescente.  
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assistência, em geral, funcionavam como instituições privadas, ligadas à Igreja, situação que 

durou até final do século XIX” (KOSHIMA, 2006, p. 58).  

 O ingresso da infância como política de ação governamental se deu pelo Código 

Criminal do Império do Brasil, que fazia referência à classe dos menores criminosos, incluía 

as pessoas até a faixa de 21 anos de idade incompletos. “As penalidades para este grupo 

diziam respeito a crimes cometidos acima dos 14 anos de idade ou abaixo desta se obrado 

com discernimento” (KAMINSKI, 2002, p. 16). As primeiras leis que tentaram inserir alguma 

forma de proteção à infância foram: a Lei de 1862, de autoria do senador Silveira da Mota, 

que proibia que, na venda de escravos, o filho fosse separado do pai e o marido da mulher; e a 

Lei do Ventre Livre, de 1871, que assegurava liberdade aos nascidos de mães escravas. Essas 

crianças eram denominadas “ingênuos” e deveriam permanecer sob a autoridade do 

proprietário de escravos e de suas mães até os 21 anos de idade ou ser cedidas ao Estado. Com 

essas leis, o Estado passou a assumir os menores criminosos, os ingênuos que tinham sido 

rejeitados pelos proprietários, e também órfãos e abandonados que eram atendidos por 

instituições de acolhimento, casas de correção e orfanatos. 

 No final do século XIX, com o advento da República, é que a infância começa a ser 

debatida a partir da ideia de criança como um ser em desenvolvimento, que necessita ser 

moldado para definir o cidadão que será no futuro. Apoiados em conceitos de educadores 

europeus que defendiam a transformação social com base no desenvolvimento da criança, é 

que surgiram movimentos populares que começaram a cobrar do Estado uma assistência 

pública para as crianças abandonadas e delinquentes. Em 1922, por ocasião do centenário 

da Independência, havia debates sobre os rumos do país, que, dentre outros aspectos, 

apontavam a criança como o futuro do Brasil. Nesse ano, realizou-se o Primeiro Congresso 

Brasileiro de Proteção à Infância, no Rio de Janeiro, então capital da República, em conjunto 

com o Terceiro Congresso Pan-Americano da Criança, sob inspiração de conferências 

internacionais. Segundo a descrição de Araújo, a partir desses eventos foi criada “uma agenda 

mais sistemática para a proteção social, influindo em questões de higiene, medicina, 

pedagogia, assistência social e legislação. Surgem recomendações para criação de leis de 

proteção à infância” (ARAÚJO, 2008).  

 O Código Mello Mattos, de 1927, consolidou o aparato legal existente sobre a 

infância, voltado para uma parcela socialmente excluída, e inseriu novos elementos tendo 

como orientação a noção higienista presente naquele período. Havia grande preocupação em 
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conter as altas taxas de mortalidade das crianças que eram abandonadas nas Rodas de 

Expostos, bem como em moldar e corrigir a parcela marginalizada, forjando as oportunidades 

reservadas ao futuro dos cidadãos. 

As discussões que fundamentaram a Doutrina da Proteção Integral,2 na qual se 

baseiam a Constituição de 1988 e o ECA, eram incipientes no início do século XX. Segundo 

Motti, um marco importante para o conceito de proteção integral foi a elaboração do texto da 

união internacional Save the Children, em 1923, que continha cinco pontos básicos de 

proteção à infância: “O direito da criança aos meios para o desenvolvimento material e 

espiritual; à ajuda em situação de fome, doença, incapacitação, orfandade ou delinquencia; à 

prioridade no alívio em situações de risco; à proteção contra a exploração; e a uma formação 

orientada para a vida em sociedade” (MOTTI, s/d). Este texto, endossado em 1924 pela 5a 

Assembleia da Sociedade das Nações, contou com apoio de representantes brasileiros e ficou 

conhecido como Convenção de Genebra. Nele propunha-se que os países-membros pautassem 

a sua conduta em relação à infância pelos princípios nela contidos. Trata-se de um período 

entre duas grandes guerras, com impactos importantes para crianças e famílias. 

Com o propósito de viabilizar a formação de uma sociedade moderna, o Estado aliou-

se aos médicos higienistas e a outros cientistas para produzir mudanças que julgava 

necessárias. As campanhas empreendidas objetivavam modificar as condutas físicas, 

intelectuais, morais, sexuais e sociais da população brasileira. Criaram-se normas que 

definiam a maneira adequada de a família educar e proteger a criança desde o cuidado com a 

alimentação até a educação sexual. Já no início da República surgira a distinção entre aqueles 

vinculados à escola e os que a ela não tinham acesso ou dela eram expulsos, motivando a 

criação, em 1927, do tribunal de menores, como instância sociopenal. 

A entrada da questão da criança e do adolescente na agenda governamental se deu, 

num primeiro momento, sob a perspectiva do controle e da vigilância. Mas, já nessa época, 

um diagnóstico alternativo do problema social da infância era elaborado por alguns grupos, 

configurando assim um debate sobre sua própria definição. Silva (s/d) relata que os 

legisladores brasileiros não foram sensíveis à Declaração de Genebra, de 1924. Na 

perspectiva de que a criança é o “cidadão do amanhã”, amparada pela visão higienista e 

                                                 
2 A Doutrina de Proteção Integral considera crianças e adolescentes como cidadãos, em condição peculiar de 
desenvolvimento, que merecem ser tratados como prioridade absoluta. A sua proteção é dever da família, da 
sociedade e do Estado.  
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eugênica, é que foi instituído o Código Mello Mattos.3 Esse código consolidou o aparato legal 

existente e incluiu novos pontos, uma vez que “estabelecia que todos os menores de 18 anos, 

desde que abandonados ou delinquentes, estariam submetidos à tutela da autoridade 

competente, deixando de ser uma questão de polícia, e passariam a sujeitos às medidas de 

assistência e proteção” (KOSHIMA, 2006, p. 34). Diferentemente do ECA, que se destina a 

todas as crianças e adolescentes independentemente da classe ou condição social, esse código 

definia parâmetros de atendimento para menores de 18 anos em situação irregular em relação 

ao padrão apontado como adequado pela sociedade.  

A leitura cuidadosa sobre a forma como cada legislação caracterizou a infância e 

situações consideradas irregulares é fundamental para que se compreenda algumas decisões 

adotadas ainda hoje e que destoam da legislação do ECA, alimentando debates sobre a 

efetividade da legislação atual. 

 

Código Mello Mattos (1927) 

 

O Código Mello Mattos, de 1927, consolidou leis de assistência e proteção a menores 

de 18 anos de idade. No dizer de Silva, o código “consagrou um sistema dual no atendimento 

à criança” ao entender que cabia ao Estado o papel de tutelar crianças que estivessem fora de 

uma família considerada padrão (com base em critérios de saúde, higiene e moralidade). 

Reforça o autor: “A criança inserida em uma família padrão, em moldes socialmente 

aceitáveis, continuou merecendo a proteção do Código Civil Brasileiro, sem alterações 

substanciais” (SILVA, s/d).  

De fato, no início do Capítulo I do Código Mello Mattos, na definição do objeto e fim 

da lei, constava: “Art. 1º: O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que 

tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de 

assistência e proteção contidas neste Código” (grifo nosso). No capítulo seguinte, essa lei 

determinava que toda criança menor de 2 anos de idade “entregue a criar, ou em desmame ou 

guarda, fora da casa dos pais ou responsáveis, mediante salário, torna-se por esse fato objeto 

da vigilância da autoridade pública, com o fim de lhe proteger a vida e a saúde” (BRASIL. 

Decreto no 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, art. 2o). 

                                                 
3 BRASIL. Decreto no 17.943, de 12 de outubro de 1927. Código Mello Mattos.  
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O código definia de que forma o Estado atuaria para assistir e proteger abandonados 

ou delinquentes. Baseado em preceitos de saúde, higiene e moralidade, o Estado atuava para 

corrigir o que estava em situação irregular. A legislação detalhava esse universo, que 

abrangia: expostos; abandonados; vadios; mendigos ou libertinos.  

Expostos eram os menores de 7 anos de idade em situação de abandono (art. 25), 

recolhidos em entidades de assistência e com registros sigilosos. O artigo 26 detalhava em que 

circunstância a criança era considerada abandonada: 

 

Art. 26: Consideram-se abandonados os menores de 18 anos: 

I. Que não tenham habitação certa, nem meios de subsistência, por serem 
seus pais falecidos, desaparecidos ou desconhecidos ou por não terem tutor 
ou pessoa sob cuja guarda vivam; 

II. Que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios de 
subsistência, devido à indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos pais, 
tutor ou pessoa encarregada de sua guarda; 

III. Que tenham pai, mãe, tutor ou encarregado de sua guarda 
reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres 
para com o filho, ou pupilo, ou protegido; 

IV. Que vivam em companhia de pai, mãe, tutor ou pessoa que se entregue à 
prática de atos contrários à moral e aos bons costumes; 

V. Que se encontrem em estado habitual de vadiagem, mendicidade ou 
libertinagem; 

VI. Que frequentem lugares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem 
na companhia de gente viciosa ou de má vida; 

VII. Que devido à crueldade, abuso de autoridade, negligência ou exploração 
dos pais, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam: 

a) vítimas de maus tratos físicos habituais ou castigos imoderados; 

b) privados habitualmente dos alimentos ou dos cuidados 
indispensáveis à saúde; 

c) empregados em ocupações proibidas ou manifestamente contrárias 
à moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida ou a 
saúde; 

d) excitados habitualmente para a gatunice, mendicidade ou 
libertinagem. 

VIII. Que tenham pai, mãe, tutor, ou pessoa encarregada de sua guarda, 
condenado por sentença irrecorrível: 

a) a mais de dois anos de prisão por qualquer crime; 

b) a qualquer pena como coautor, cúmplice, encobridor ou receptador 
de crime cometido por filho, pupilo ou menor sob sua guarda, ou por 
crime contra estes. (BRASIL. Decreto no 17.943-A, de 12 de outubro 
de 1927, art. 26). 
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Os vadios eram definidos pelo artigo 28 como aqueles que, ainda que tivessem pais ou 

tutores, vagassem habitualmente pelas ruas e não tivessem interesse em estudar, trabalhar ou 

se empregassem de ocupação imoral ou proibida. A definição de mendigos (art. 29), como 

observa Silva (s/d), é muito similar ao que hoje se designa como meninos em situação de rua, 

abrangendo crianças que esmolavam (ainda que na companhia dos pais ou dos tutores) ou 

vendiam objetos para obter recursos para si ou para outrem. Os libertinos (art. 30) eram 

aqueles que viviam da prática de atos obscenos, ou da prostituição própria ou de outrem. Com 

base nessas definições jurídicas é que se estabelecia a população infanto-juvenil que estaria 

sujeita à tutela do Estado. A lei conferia poderes ao juiz para abrigar menores, destituir ou 

restituir o pátrio poder, atualmente denominado poder familiar. 

Essa legislação assegurava que jovens menores de 14 anos não seriam submetidos a 

processo penal e previa processo especial para aqueles que tivessem entre 14 e 18 anos. Em 

1929, o Abrigo de Menores do Districto Federal teve seu nome alterado para Instituto Sete de 

Setembro, e, em 1941, foi a base da criação do Serviço de Assistência ao Menor (SAM), 

mantendo o objetivo de assistir desvalidos e infratores. Conforme Ferrarezi, o SAM não 

apenas reforçava o conceito da “criança pobre, abandonada física e moralmente, infância 

como período que precisa de cuidados e proteção específicos”, como também alimentava a 

visão das cidades como “locus da vadiagem, criminalidade e mendicância, e dos espaços 

públicos como espaços de socialização da marginalidade” (FERRAREZI, 1995, p. 9-10). 

Segundo Oliveira e Assis, o SAM constituiu uma estrutura administrativa burocrática e pouco 

eficiente caracterizada por uma política repressora, que se tornou sinônimo de horror 

(OLIVEIRA E ASSIS, 1999, apud KOSHIMA, 2006, p. 59). 

 

Código de Menores (1979) 

 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

aprovou, em 1948, uma declaração que ampliou os direitos constantes no texto de 1924 

(aprovado pela 5a Assembleia da Sociedade das Nações).4 Foi somente em 1959 que a 

Assembléia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança, 

                                                 
4 Foram incluídos dois princípios: a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais; e 
todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. 
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ampliando de cinco para dez os princípios aplicados à infância. Em 1978, o governo da 

Polônia apresentou à Comunidade Internacional uma Proposta de Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança. No ano seguinte, a Comissão de Direitos Humanos das Nações 

Unidas criou um grupo de trabalho para discutir e elaborar uma proposta de legislação 

internacional dos direitos da criança, na perspectiva de ampliar as prerrogativas e obrigações 

trazidas pela Declaração de 1959. 

Após dez anos de discussão desse grupo, no dia 20 de novembro de 1989, a 

Assembléia Geral aprovou o texto da Convenção Internacional dos Direitos da Criança por 

unanimidade. É importante comentar que, ao longo desse período, organizações da sociedade 

civil formaram um grupo ad hoc para influenciar e assessorar os debates do Grupo de 

Trabalho. Foi adotada a doutrina da proteção integral, reconhecendo crianças e adolescentes 

como sujeitos de direito na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, assegurando-

lhes, portanto, os direitos fundamentais já reconhecidos para a população adulta. O artigo 3º 

da referida Convenção estabelece que as decisões públicas relacionadas com a criança devem 

ser tomadas atendendo ao interesse superior da criança. A nova Convenção entrou em vigor 

no dia 2 de dezembro de 1990, após ter sido ratificada por 20 países, inclusive o Brasil, e 

desencadeou um processo de mudanças nas legislações nacionais para adequá-las às novas 

normas. 

Essa é uma síntese das tranformações nas Convenções Internacionais no campo da 

infância e da adolescência ocorridas no século XX. Tais transformações resultaram em uma 

nova concepção de direitos da criança e do adolescente, entendidos como cidadãos, e na 

atenção integral por parte do Estado. No Brasil, no entanto, as políticas públicas somente 

convergiriam para o conceito da Doutrina Integral com o fim da ditadura. Antes disso, o que 

se verificou foi o aprofundamento da Doutrina da Situação Irregular. Em dezembro de 1964, 

primeiro ano do governo militar, foi sancionada a Lei no 4.513, que instituiu a Fundação do 

Bem-Estar do Menor (Funabem). A Funabem incorporou o patrimônio do SAM e toda a sua 

estrutura de pessoal, herdando sua cultura, e teve por finalidade formular e implantar a 

Política Nacional do Bem-Estar do Menor. A entidade foi criada na vigência de um regime de 

exceção, portanto pouco permeável à pressão de grupos de defesa de direitos humanos nas 

arenas decisórias. Entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980: 

 

[...] destacam-se grupos de pessoas ligadas direta ou indiretamente à questão 
da infância, em nível governamental e não governamental, como a sociedade 
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civil e a Igreja, que, percebendo nas políticas do Estado a reprodução da 
exclusão social, iniciam um movimento em busca da transformação dos 
conceitos e das práticas que permitiam o agravamento desse quadro. 
(SOUZA, 2005, p. 13).  

 

Ao mesmo tempo, o processo de urbanização, a migração para os grandes centros 

urbanos e a crescente marginalização das classes mais pobres alimentavam o temor da 

expansão da violência. Ferrarezi descreve que a imprensa naquela época “denunciava a 

invasão dos grandes centros pelos menores, exigindo das autoridades medidas que trouxessem 

segurança à população” (FERRAREZI, 1995, p. 53-54). Em 1976, uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, cujo tema era “A realidade do menor brasileiro”, concluía que a 

legislação para crianças e adolescentes – o Código Mello Matos – estava superada e fazia um 

alerta à nação por meio de suas conclusões: “Se não forem tomadas medidas preventivas e de 

recuperação dos menores infratores, a vida se tornará insuportável nas grandes cidades 

brasileiras” (LANCELOTTI, 1987 apud FERRAREZI, 1995, p. 53). 

Dessa forma, em 1979, foi aprovado o Código de Menores, em que prevalecia um 

aprofundamento da visão da disciplina e da ordem, e que ratificava o conceito de “situação 

irregular”, legitimando e consolidando o aparato institucional existente para atender menores 

infratores, conforme descreve Ferrarezi (1995). De fato, apesar da emergência dos 

movimentos sociais, a vigência da ditadura tornava a agenda governamental menos permeável 

a outros diagnósticos.  

O novo código dispunha sobre “assistência, proteção e vigilância a menores de 18 

anos de idade, que se encontrem em situação irregular, e entre 18 e 21 anos, nos casos 

expressos em lei” (art. 1º, I e II). Em relação ao Código Mello Matos, houve substituição dos 

termos “abandonado” e “infrator” por “menor em situação irregular”. O artigo 2o do Código 

de Menores assim definia o conceito de “situação irregular”:  

Art. 2º: Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o 
menor: 

I - Privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-los. 

Il - Vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 
responsável; 

III - Em perigo moral, devido a: 
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a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons 
costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes. 

IV - Privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos 
pais ou responsável; 

V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 
comunitária; 

VI - Autor de infração penal.  

(CÓDIGO DE MENORES, 1979) 

 

Como assinala Ferrarezi, a lei “dispunha sobre a assistência, proteção e vigilância a 

menores até 18 anos que se encontrassem em situação irregular [...] seja por abandono, 

carência, vitimização, perigo moral, privação eventual de representação ou assistência legal, 

desvio de conduta e autoria de infração penal”. Essa legislação mantinha crianças que não 

tivessem cometido ato infracional em instituições fechadas, criminalizando a situação de 

pobreza. “A explicação oficial da marginalidade justificava e legitimava as intervenções 

voltadas à integração social” (FERRAREZI, 1995, p. 20-22). Portanto, a partir de um 

diagnóstico que constatava aumento de infrações cometidas por menores e sob o argumento 

do crescente temor da população, legitimou-se a presença do Estado forte para conter o risco 

iminente. A mudança na legislação feita em um período de vigência de ditadura militar – ou 

seja, em um momento pouco sensível à pressão de grupos de defesa de direitos humanos nas 

arenas decisórias – fez com que prevalecesse o aprofundamento da visão da disciplina e da 

ordem, legitimando e consolidando o papel do Estado como detentor de poder para conter a 

ameaça dos “menores”. A criança é abordada a partir do conceito de vigilância e tutela. A 

nova legislação consolidou o uso da palavra “menor” como a de alguém que oferece risco 

porque vive em situação de pobreza ou à margem da lei. É por isso que na legislação do ECA, 

e em todo o aparato legal e regulatório que se seguiu, bem como nos nomes de programas, 

políticas e denominação de grupos de atendimento, evita-se o uso da palavra “menor”, cujo 

conceito vai além de uma referência à idade. 

O Código de Menores previa gratuidade e sigilo para “os atos judiciais, policiais e 

administrativos que digam respeito a menores” (art. 3º) e deveria considerar as diretrizes da 

Política Nacional do Bem-Estar do Menor; o contexto sócioeconômico e cultural em que se 

encontrem o menor e seus pais ou responsável; o estudo de cada caso, realizado por equipe de 

que participe pessoal técnico, sempre que possível (art. 4º, I a III).  
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Segundo Carvalho (2004), o lento processo de abertura política iniciou-se no governo 

Geisel, na segunda metade da década de 1970, abrindo espaço para o ressurgimento dos 

movimentos sociais urbanos (alguns já existiam desde os anos 1940, mas adquiriram 

visibilidade a partir desse período) e fortalecendo os debates acerca dos direitos civis. 

Conforme sugere o modelo de equilíbrio pontuado, desenvolvido por Baumgartner e Jones 

(1993), o fim da ditadura interrompeu o equilíbrio existente em relação à noção de direitos e 

permitiu a mudança da imagem (policy image) que se consubstanciou na elaboração de uma 

nova Constituição, permitindo o ingresso de novos atores na arena decisória, e fazendo 

emergir novas políticas a partir da inclusão de temas na agenda governamental ou na 

redefinição dos termos em que os problemas eram estabelecidos.  

Dessa forma, a questão da criança e do adolescente, que estava na agenda 

governamental, concebida com base na Doutrina da Situação Irregular, pôde ser reavaliada, 

sendo substituída por um novo paradigma com base na Proteção Integral. 

 

A abertura democrática e o ECA 

 

Segundo Farah, até o início dos anos 1980, as políticas públicas do Estado brasileiro se 

caracterizavam: 1) pela centralização decisória e financeira na esfera federal; 2) pela 

fragmentação e desarticulação entre as instituições nas várias esferas de governo; 3) pela 

setorialidade, com distinção progressiva das estruturas especializadas (educação e saúde, por 

exemplo); 4) por políticas sociais que excluíam a sociedade civil do processo de formulação, 

execução e avaliação das políticas públicas. Sob a vigência do regime militar, “o processo 

decisório relativo a políticas e programas envolvia a presença significativa de três das 

‘gramáticas’ que, segundo Nunes (1997), estruturam a relação Estado e sociedade no País: o 

clientelismo, o corporativismo e o insulamento burocrático” (FARAH, 2006, p. 190). O 

modus operandi das políticas públicas e o diagnóstico sobre crianças e adolescentes com base 

no paradigma da situação irregular contribuíram para o aprofundamento das disparidades 

sociais e para alimentar o temor que parte da população tem dos “menores”. 

A crise econômica no início dos anos 1980 favoreceu a distensão do aparato repressor 

e a emergência de novos atores sociais. A Constituição de 1988, num processo de 

reconstrução democrática, reconheceu crianças e adolescentes como cidadãos, pessoas em 

condição de desenvolvimento, substituindo o paradigma da Doutrina da Situação Irregular 
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pela Doutrina da Proteção Integral. Nas palavras de Vicente de Paula Faleiros, “o ECA é uma 

ruptura com a visão clientelista e repressora então predominante” (FALEIROS, 2005, p. 171).  

O processo de abertura política favoreceu a entrada de novos atores sociais na arena 

política, com forte pressão de movimentos sociais organizados e, ao mesmo tempo, de uma 

nova forma de articulação das elites, críticas ao aparelho estatal e que entendiam a 

descentralização a partir do fortalecimento da sociedade civil e da tentativa de reduzir o papel 

do Estado. 
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CAPÍTULO 2 

O ECA e sua institucionalidade: conselhos e sistema de garantia de direitos 

 

A Convenção Internacional da Criança, de 1989, fez com que muitos países alterassem 

suas legislações. Diferentemente da Declaração de Genebra, de 1924, e da Declaração dos 

Direitos da Criança, de 1959, que representavam aspirações, a Convenção e seus Protocolos 

Facultativos têm força de lei. Por isso, os países que ratificaram o documento estão 

legalmente comprometidos com a efetivação dos dispositivos nela contidos. O texto da 

Convenção é composto por 54 artigos, sendo que há quatro princípios que guiam o 

documento: 

• Não discriminação ou universalidade (art. 2o). 

• Prioridade para o melhor interesse da criança (art. 3o). 

• Direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento (art. 6o). 

• Respeito pelas opiniões da criança (art. 12).  

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 já trazia o espírito da Convenção, 

mostrando as conexões entre os debates interno e externo e entre os atores do Brasil e de 

outros países. Com efeito, os preceitos estabelecidos pela Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança (1989) estão presentes no artigo 227 da Constituição Federal de 1988: 

 

Art. 227: 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 forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL. Constituição Federal, 
1988). 

 

O Código de Menores, de 1979, que tinha como foco o menor em situação irregular, 

tornou-se incompatível com os valores expressos na Convenção e na nova Constituição, 

sendo substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei no 8.069, de julho de 

1990, que regulamentou a Constituição Federal e ratificou a Convenção. Ao contrário das 

políticas focalizadas a que se propunham as duas legislações anteriores, o ECA foi concebido 

para ser universal, ou seja, destinado a todas as crianças e os adolescentes, sem distinção de 
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raça, classe social, ou qualquer outra forma de discriminação. Reconhece-os como “sujeitos 

de direitos”, considerados em sua “peculiar condição de pessoas em desenvolvimento” e a 

quem se deve “prioridade absoluta” na formulação das políticas públicas e destinação 

privilegiada de recursos nas dotações orçamentárias das diversas instâncias político-

administrativas do país. 

O “pioneirismo” do Brasil na Constituição Federal5 pode ser atribuído às 

circunstâncias históricas, uma vez que o processo de democratização abriu espaço para 

mudanças na legislação (federal, estadual e municipal), e, conforme mencionado, a partir dos 

anos 1970, à emergência dos grupos de direitos humanos, que também tinham conexão com 

os debates internacionais. 

A Convenção Internacional desencadeou processos de mudanças em muitos países. 

Até mesmo países com longa tradição democrática e com modelos destacados na questão da 

infância promoveram alterações na sua legislação após a Convenção. Um exemplo 

interessante é trazido por Koren (1995) ao criticar o fato de que, na Suécia, o Ombusdman 

para Crianças começou a funcionar somente em julho de 1993, apesar do conceito de 

ombudsman ser sueco, já com longa tradição naquela época. 

O fato é que o novo aparato legal brasileiro serviu de inspiração para outros países. 

Tobar e Estrada (1998) relatam o intercâmbio com o Brasil no processo de aprovação do 

Código de la Niñez y la Juventud (setembro de 1996) na Guatemala, que, aliás, é muito 

similar ao ECA brasileiro:  

 

Fue muy importante en este proceso la visita que en mayo de 1996 realizó un 
grupo de personas de diferentes países latinoamericanos a Brasil para 
comprobar en la práctica como se estaba desarrollando este nuevo modelo de 
atención a la niñez, muy similar al proyecto guatemalteco entonces 
pendiente de aprobación, ya que Brasil ha desarrollado con muy buenos 
resultados en cuanto a la creación de consejos municipales, consejos 
tutelares, con la participación conjunta de gobierno y sociedad. (TOBAR e 
ESTRADA, 1998, p. 660). 

 

O ECA regulamentou a Constituição brasileira, referendando um novo paradigma em 

relação a crianças e adolescentes, substituindo legalmente o conceito de situação irregular 

pelo de proteção integral e inserindo nova forma de operacionalizar as políticas públicas. 

                                                 
5 A Constituição Federal foi promulgada em 1988, um ano antes da Convenção Internacional, que é de 1989. 
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Constitui um exemplo desta mudança a substituição da política de abrigamento pela 

convivência familiar e comunitária. Além disso, a legislação colocou a sociedade civil como 

copartícipe das políticas públicas, para definir orçamentos, fiscalizar e reclamar direitos. 

Dentro da lógica da descentralização, buscou-se priorizar soluções locais, com 

municipalização de regras e atribuições. 

Foram instituídas duas formas de conselhos: os de direitos e os tutelares. Os primeiros 

são órgãos de caráter deliberativo, formuladores de políticas e controladores das ações em 

todos os níveis, sendo criados por lei específica no âmbito federal, estadual e municipal. 

Também são responsáveis pela fiscalização dos governos (quanto à destinação e aplicação das 

verbas orçamentárias destinadas à infância e à adolescência e ao registro e desempenho das 

entidades de atendimento); formulação das diretrizes da política para garantia dos direitos de 

crianças e adolescentes e gestão dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. A 

composição é paritária, tendo representantes do setor público e não governamentais, estes 

últimos escolhidos, mediante escrutínio, por entidades que atuam na área da infância e 

adolescência, sob a supervisão do Ministério Público. 

Já o conselho tutelar, conforme dispõe artigo 131 do ECA, “é órgão permanente e 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente”. É criado por lei municipal, proposta por iniciativa do 

Poder Executivo, e vincula-se administrativamente a este poder, embora possua autonomia 

funcional. O CT é composto ainda de cinco conselheiros titulares e cinco suplentes, eleitos 

pela comunidade, através de voto direto, secreto e facultativo, para um mandato de três anos, 

permitida uma única recondução ao cargo, através de reeleição. O processo eleitoral é 

conduzido pelo Conselho Municipal de Direitos, sob a supervisão do Ministério Público. 

A principal atribuição do conselho tutelar é atender crianças e adolescentes cujos 

direitos estejam ameaçados ou violados por ação ou omissão do Estado ou da sociedade; por 

falta, abuso ou omissão dos pais ou responsáveis; ou em razão da própria conduta das crianças 

e dos adolescentes. É responsabilidade do CT tomar imediatamente as providências cabíveis 

para a cessação dessas ameaças e a restituição do direito, por meio de medidas de proteção já 

previstas em lei e que lhes cabe aplicar, além de outro conjunto de medidas, aplicáveis aos 

pais ou responsáveis quando estes são os agentes violadores do direito. 

A lei federal (ECA) estabelece como parâmetros mínimos para a candidatura ao cargo 

de conselheiro tutelar: ter reconhecida idoneidade moral, idade maior que 21 anos e residência 
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no mesmo município onde funciona o conselho. As leis municipais que instituem os 

conselhos tutelares podem estabelecer outras exigências, tais como: exame para avaliar o 

conhecimento do candidato sobre o ECA; experiência comprovada com crianças e 

adolescentes; nível de escolaridade e assim por diante. A remuneração dos conselheiros 

tutelares depende da lei municipal que institui a unidade, e há uma resolução do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) que também recomenda, 

“sempre que possível”,6 essa gratificação. Os recursos necessários ao funcionamento dos 

conselhos tutelares devem ser definidos no orçamento municipal. Na prática, têm se 

verificado realidades bem distintas, havendo notícias de conselheiros que fizeram “greve” por 

falta de estrutura adequada (local, disponibilidade de transporte e comunicação).7 

Sêda e Sêda descrevem o ECA como uma forma de direito alterativo “porque muda, 

transforma, altera princípios, normas e regras de conduta, [...] corrige desvios, é 

retroalimentador em constante processo de causação circular” (SÊDA e SÊDA, 2006, p. 10-

11). Edson Sêda frequentemente se utiliza da expressão “direito alterativo”, que ouviu de 

Antônio Carlos Gomes da Costa, que teria afirmado em certa ocasião: “Não há que se criarem 

programas sociais alternativos às insuficiências do Estado e dos governos, mas criar 

programas alterativos a essa realidade” (SÊDA, 1995, p. 13, grifo nosso). Para esse autor:  

 
[...] o Direito pode ser dito alterativo quando vem antes dos fatos, ou seja, 
quando o cidadão tiver às mãos regras de condutas reconhecíveis como 
válidas para alterar as estruturas em que vive (para exercer a autoridade), 
possibilitando derrubar privilégios e muros responsáveis pelas distâncias 
entre indivíduos e comunidades. (SÊDA, 1995, p. 13-14). 

 

Pelo fato de criar condições para que a realidade seja alterada, Sêda propõe que os 

juristas revejam sua habitual percepção de que o “direito está em débito com os fatos” 

(SÊDA, 1995, p. 14). A instauração dos conselhos de direitos e dos tutelares é 

recorrentemente citada como possibilidade de mudança. Ambos são transversais e envolvem 

diferentes temas (saúde, educação, assistência etc.): o primeiro formula e controla políticas 

públicas; o segundo defende direitos. 

Para melhor compreender a dinâmica dos conselhos tutelares, é necessária, 

inicialmente, uma breve descrição da estrutura do estatuto, das linhas de ação previstas e das 

                                                 
6 Resolução no 75, de 22 de outubro de 2001. 
7 “Conselheiros tutelares paralisam atividades” – São Luís do Maranhão, 27 abr. 2007. Disponível em: 
<http://brasilcontraapedofilia.wordpress.com/2009/04/27/conselheiros-tutelares-paralisam-atividades-2/>. 
Acesso em: 15 maio 2009.  
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diretrizes que norteiam essas ações. O estatuto – Lei no 8069, de 1990 – é composto por dois 

livros. O Livro I (Parte Geral) trata de direitos e deveres sociais e pessoais, detalhando “como 

o intérprete e o aplicador da lei haverão de entender a natureza e o alcance dos direitos 

elencados na norma constitucional” (SÊDA, 2002, p. 262). Elenca os direitos fundamentais, 

reconhecendo crianças e adolescentes como pessoas em peculiar situação de 

desenvolvimento, e destaca o papel do Estado, da família, da sociedade na efetivação de 

direitos. O Livro II (Parte Especial) especifica as instituições e mecanismos que 

operacionalizam a política de direitos, tendo como preceitos: 1) descentralização 

administrativa; 2) democratização e participação da sociedade civil na gestão, concepção e 

execução de políticas públicas; 3) controle social e fiscalização; 4) políticas intersetoriais e 

articuladas em rede. É nesse livro que se dispõe sobre a criação dos conselhos (de direitos e 

tutelares) e sobre as atribuições de cada ator responsável pelas políticas destinadas à criança e 

ao adolescente. 

O estatuto define que a efetivação da Doutrina da Proteção Integral ocorrerá por ações 

articuladas “governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal 

e dos municípios” (ECA, art. 86). As políticas de atendimento se dividem em quatro grandes 

linhas de ação (art. 87), conforme a situação credora de direito. Costa (s/d) exemplifica 

situações previstas no estatuto: 

 

a) políticas sociais básicas às quais toda a população tem direito porque se referem aos 

direitos sociais mínimos, tais como educação, saúde, transporte etc. Costa destaca que, 

quando uma criança ou adolescente é plenamente atendido por estas políticas, o direito à 

proteção integral está assegurado; 

b) políticas de assistência social, que atendem aos que estão em situação de 

vulnerabilidade social, quando a pessoa se torna credora de atendimento pela política de 

assistência social. Os programas de renda mínima são exemplos disso. Essa situação pode ser 

temporária ou permanente; 

c) políticas de proteção especial, que se destinam aos que tiveram os direitos violados 

ou ameaçados de violação, a exemplo dos programas de abrigamento. Costa menciona que 

este grupo atende quem “precisa com urgência de proteção especial”. Na prática, há situações 

em que o provisório acaba se tornando permanente ou quase permanente. Há registros de 

casos em que uma criança fica anos num abrigo, sem conseguir ser adotada, por exemplo; 
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d) políticas de garantias de direitos, que são as que buscam ressarcir quem é credor de 

direitos de natureza jurídica. São acionadas quando crianças e adolescentes se envolvem em 

conflitos de natureza jurídica. 

 

Figura A – Linhas de ação das políticas de atendimento 

 
         Fonte: COSTA, s/d, Edição Adês.  

 

A implementação das quatro linhas de ação tem como base as diretrizes da política de 

atendimento previstas no artigo 88 do ECA: 

 

• Municipalização do atendimento, atendendo o princípio da descentralização político-

administrativa prevista na Carta Magna (artigos 204, II e 227). 

• “ [...] criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e 

do adolescente, órgãos deliberativos controladores das ações em todos os níveis, 

assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais” (ECA, art. 88, II). Com 

isso, em cada município, estado e na federação haverá seu respectivo conselho de 

direitos com composição paritária. No entanto, deve-se respeitar a autonomia de cada 

ente federativo (SÊDA, 2002). 

• “[...] criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização 

político-administrativa” (ECA, art. 88, III). Propõe a oferta de políticas públicas 

compatíveis com a necessidade local. 
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• “[...] manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 

respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente” (ECA, art. 88, IV). 

Sêda e Sêda (2006) consideram que a criação desses fundos busca evitar o mau uso de 

recursos, ou seja, casos de duplicidade de ações, repasse de recursos sem critério para 

várias entidades e assim por diante. No entanto, esses autores alertam para situações 

em que o governo federal ou estadual impõe regras para repasse municipal, o que fere 

o princípio federativo. 

• “[...] integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 

Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para 

efeito de agilização do atendimento inicial a adolescentes a quem se atribua autoria de 

ato infracional” (ECA, art. 88; V). O objetivo é dar celeridade ao atendimento de 

políticas de proteção especial e de garantia de direitos. 

• “[...] mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos 

diversos segmentos da sociedade” (ECA, art. 88; VI). Sobre esse ponto, Sêda e Sêda 

enfatizam:  

[...] comunidades urbanas, indígenas e rurais somente constroem um sistema 
de proteção integral, aqui e agora, se mobilizarem, se aprenderem a se 
mobilizar, e se forem protagonistas do bem comum, dos direitos e deveres 
humanos, no ambiente em que vivem. (SÊDA e SÊDA, 2006, p. 192, grifos 
dos autores). 

 

Sistema de garantia de direitos 

 

Conforme Nogueira Neto, o conceito de “sistema de garantia de direitos” surgiu da 

necessidade de elaboração de um discurso e de uma prática que articulasse uma rede 

formada por atores políticos e sociais, instrumentos e mecanismos, de modo a efetivar os 

direitos de crianças e adolescentes. Esse autor chama a atenção para o fato de que os 

movimentos sociais que lutam pelos direitos da criança e do adolescente, geralmente, “têm 

certa resistência ao uso dessa expressão ‘promoção e proteção de direitos’, preferindo 

‘garantia de direitos’ (num sentido genérico e não no seu verdadeiro sentido específico) ou 

‘atendimento de direitos’” (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 38, grifo nosso). Na interpretação 

desse autor isso se deve ao fato de que: 1) alguns interpretam, de forma equivocada, o novo 
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arcabouço legal como um ramo autônomo, que sucede ao Direito Menoril, e, 

equivocadamente, deixam de reconhecer essa normatização jurídica das relações geracionais 

como parte integrante da esfera do Direito dos Direitos Humanos. Mas, paradoxalmente, 

acabam apartando a criança e o adolescente do mundo da cidadania, “no afã de se formular 

uma reducionista ‘criançologia’, visando construir-se uma irreal ‘criancidade’”; 2) outros 

“estrategicamente evitam a expressão ‘promoção e proteção’ para evitar confusões com a 

velha doutrina da situação irregular” , que utilizava a expressão “proteção” de forma 

deformada (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 38).  

Segundo ainda esse autor, essa discussão surgiu de forma sistemática a partir de 1991, 

no Núcleo de Estudos Direito Insurgente (Nudin), em Salvador, quando se discutia a 

promoção e proteção dos Direitos Humanos das chamadas “minorias políticas” (negros, 

mulheres, crianças e jovens). Na ocasião, “procurava-se inserir, dentro desse contexto geral, o 

recém-editado Estatuto da Criança e do Adolescente e a recém-ratificada Convenção sobre os 

Direitos da Criança” (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 38). Mas foi em seminários de avaliação 

e planejamento promovidos posteriormente no Centro Dom Hélder Câmara de Estudos e 

Ação Social (Cendhec), no Recife, em parceria com o Save the Children Fund, do Reino 

Unido, que essa reflexão se aprofundou, sendo formulado o que se chamou de “Sistema de 

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente”, sem, porém, abandonar a discussão sobre 

o campo genérico da promoção e proteção dos Direitos Humanos. Essa discussão alcançou 

outros atores, como a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do 

Adolescente (Anced), a Associação Brasileira dos Magistrados e Promotores da Infância e 

Juventude (ABMP), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que consagrou a expressão em 

uma Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 1999. Desde então, 

a ideia de um sistema de garantia de direitos é utilizada ora no sentido particular e técnico, ou 

seja, incluindo apenas os mecanismos de defesa de direitos quando violados; ora é empregada 

como sinônimo de “promoção e proteção de direitos” (2004, p. 38-39). Os artigos 204 e 227 

da Constituição Federal de 1988 fundamentam o SGDCA como mecanismo de 

operacionalização e reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes. O artigo 204 

estabelece diretrizes para ações governamentais na área da assistência social: descentralização 

político-administrativa e participação popular na formulação das políticas públicas e no 

controle das ações governamentais (PESQUISA NACIONAL CONHECENDO A 
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REALIDADE, 2007). O artigo 227 atribui à família, à sociedade e ao Estado, em pé de 

igualdade, o dever da construção desse sistema. 

O conceito de “sistema de garantia de direitos” foi regulamentado por meio da 

Resolução 113 do Conanda, em 2006, e sofreu algumas alterações neste mesmo ano, com a 

Resolução 117. O artigo 1º assim o define: 

Art. 1º: O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 
governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos 
normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e 
controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente, 
nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. (CONANDA, 2006, 
Resolução 113, grifo nosso). 

 

Essa definição propõe que o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente (SGDCA) se articule com base em três eixos: promoção, controle e defesa. Para 

melhor compreender o papel atribuído aos conselhos tutelares, é importante entender a 

definição desses eixos. Conforme esclarece Nogueira Neto (2004), a ideia é de que haja 

equilíbrio no papel atribuído aos diversos atores, diferentemente do desenho institucional 

vigente na legislação anterior, quando havia predominância da ótica judicial. 

O eixo da promoção dos direitos “desenvolve-se, estrategicamente, de maneira 

transversal e intersetorial, articulando todas as políticas públicas (infraestruturantes, 

institucionais, econômicas e sociais) e integrando suas ações, em favor da garantia integral 

dos direitos de crianças e adolescentes” (CONANDA, 2006, Resolução 113, art. 14, I). A 

operacionalização desse eixo se dá por meio de três tipos de programas, serviços e ações 

públicas: 1) políticas públicas sociais básicas (saúde, educação, habitação e assim por diante); 

2) serviços e programas de execução de medidas de direitos humanos e; 3) serviços e 

programas de execução de medidas socioeducativas e assemelhadas. 

O eixo do controle (e vigilância) dos direitos se efetiva por meio de “ações públicas 

de promoção e defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente [que] se farão através 

das instâncias públicas colegiadas próprias, onde se assegure a paridade de participação de 

órgãos governamentais e de entidades sociais, tais como: conselhos dos direitos de crianças e 

adolescentes; conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas; os órgãos e 

os poderes de controle interno e externo definidos nos artigos 70, 71, 72, 73, 74 e 75 da 

Constituição Federal. O controle social é soberanamente exercido pela sociedade civil, através 
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das suas organizações e articulações representativas.” (CONANDA, 2006, Resolução 113, art. 

21, I, II, III e parágrafo único). 

O eixo da defesa (proteção) “caracteriza-se pela garantia do acesso à justiça, ou seja, 

pelo recurso às instâncias públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal dos direitos 

humanos, gerais e especiais, da infância e da adolescência, para assegurar a impositividade 

deles e sua exigibilidade, em concreto” (CONANDA, 1996, Resolução 113, art. 6º). É neste 

conjunto de ações que se inserem “[...] órgãos públicos judiciais; ministério público; 

promotorias de justiça; procuradorias gerais de justiça; defensorias públicas; advocacia geral 

da união e as procuradorias gerais dos estados; polícias; conselhos tutelares; ouvidorias e 

entidades de defesa de direitos humanos incumbidas de prestar proteção jurídico-social” 

(CONANDA, 1996, Resolução 117, art. 7º, I, II, III e parágrafo único, grifo nosso). Dessa 

forma, busca-se responsabilizar o direito violado por meio de medidas punitivas de caráter 

jurídico (poder judiciário) ou administrativo, ou seja, advertências e multas aplicadas pelos 

conselhos tutelares.  

A respeito da articulação entre os atores, Kayano e Sícoli destacam que: 

 [...] a divisão das funções, competências e poderes de cada uma das 
instâncias que compõem o SGDCA, assim como a relação entre elas, 
está longe de ser resolvida apenas pelas disposições gerais presentes 
no ECA, nas resoluções do Conanda ou nos regulamentos próprios a 
cada instância, que no geral são vagas em relação ao papel e ao lugar 
de cada ator. Na prática, essa divisão das funções ocorre a partir dos 
acordos possíveis em cada conjuntura particular, variando à medida 
que se altera a correlação de forças entre os participantes da rede de 
garantia de direitos. (KAYANO e SÍCOLI 2009, p. 23).  

 

Conselhos de direitos e tutelares 

 

Os conselhos de direitos e tutelares têm grande significado para a sociedade brasileira, 

pois representam uma nova forma de operacionalizar e efetivar políticas públicas. Foram 

concebidos por grupos e movimentos sociais em defesa da infância, comprometidos com o 

processo de redemocratização do país. 

Nogueira Neto destaca que os conselhos, como o próprio nome diz, são órgãos 

colegiados, o que faz com que todos os “seus atos administrativos sejam atos jurídicos 

complexos formais, emanados de uma decisão colegiada e não de um agente singular” 
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(NOGUEIRA NETO, 2004, p. 61; 94). Dessa forma, todas as decisões tomadas pelos 

conselhos de direitos ou pelos tutelares têm que ser colegiadas. As decisões individuais 

devem acontecer em “situações especiais (situações emergenciais e urgentes ou atos 

protocolares de representação), sempre previstas na própria lei e no seu regimento ou 

decorrentes de delegação expressa do plenário colegial, esses atos podem ser praticados pela 

sua direção ou por qualquer dos seus membros isoladamente e referendados posteriormente 

pelo colegiado” (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 61). Atos isolados de conselheiros, não 

referendados pelo colegiado, não têm validade. Na prática, a literatura traz exemplos de 

decisões que foram tomadas individualmente. Kaminski cita em seu trabalho um trecho de 

uma entrevista em que um conselheiro tutelar de Porto Alegre afirma que aplicou uma medida 

individualmente, que foi depois referendada pelo colegiado: 

 

[...] P.: Aplica a medida durante o atendimento? R.: Sim, sim. [...] P.: Os 
outros conselheiros têm conhecimento do caso depois que tu já teria aplicado 
a medida? R.: Depois que eu já atendi. Isso. Porque senão a pessoa vai 
embora, e aí não tem que chamar novamente para aplicar a medida [...]. Eu 
dou a aplicação de medida, converso com o pai. Agora se no colegiado 
acharem que tá errado, então é a maioria quem manda, [...] a gente anula a 
aplicação de medida [...] nunca isso aconteceu aí. (KAMINSKI, 2002, p. 
145). 

 

O exemplo indica que decisões individuais são mais frequentes do que se esperava 

quando os conselhos foram concebidos, levando a tendência à interpretação do colegiado para 

serem referendadas. 

Com o objetivo de diagnosticar a realidade dos conselhos de direitos e tutelares no 

país, e por iniciativa do Conanda e da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor da 

Fundação Instituto de Administração (Ceats/FIA) conduziu a Pesquisa Nacional Conhecendo 

a Realidade, entre fevereiro e novembro de 2006. O seu objetivo foi diagnosticar a situação, o 

perfil e as condições de funcionamento dos Conselhos dos Direitos e Conselhos Tutelares do 

Brasil para orientar o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento às necessidades 

das crianças e dos adolescentes, inclusive a criação de conselhos em municípios em que ainda 

não existiam, e questões relacionadas à estruturação e capacitação dos órgãos. O estudo 

mapeou as condições de funcionamento e as principais deficiências desses conselhos. O 

questionário da pesquisa foi enviado a todos os conselhos existentes naquele período, 
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havendo retorno de 96% dos conselhos de direitos estaduais (25); de 71% dos conselhos 

tutelares (3.476); e de 49% dos conselhos de direitos municipais (2.474). 

 

Conselhos de direitos 

 

Os conselhos de direitos são órgãos autônomos, instituídos na União, nos estados, no 

Distrito Federal e nos municípios por meio de suas respectivas legislações. São órgãos 

deliberativos e controladores das ações em todos os níveis de governo (art. 88, II). Sua 

composição é paritária, ou seja, metade dos membros faz parte do Poder Executivo e a outra 

metade é da sociedade civil, representada por meio de organizações representativas, segundo 

leis federais, estaduais e municipais. A atuação desses conselheiros é considerada de interesse 

público relevante, por isso não é remunerada (art. 89). 

Segundo as diretrizes da política de atendimento do ECA (art. 88, II), esses conselhos são 

responsáveis pela formulação de políticas públicas, e pela instituição e gerenciamento dos 

fundos constituídos para programas destinados à infância e à adolescência.8 Além dessas 

atribuições, cabe, especificamente, aos conselhos municipais de direito o papel de: 

• Selecionar e inscrever as entidades governamentais e não governamentais que 

executam a política de atendimento,9 sendo o registro e eventuais alterações 

comunicados aos conselhos tutelares e à autoridade judiciária. 

• Reavaliar os programas em execução, no máximo, a cada dois anos, com base em 

critérios legais10 para renovação da autorização de funcionamento. 

• Deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número 

de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de 

                                                 
8 Esses fundos existem nas três esferas da administração: federal, estadual e municipal. 
9 As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo 
planejamento e execução de programas de proteção e sócioeducativos destinados a crianças e adolescentes, 
segundo os seguintes regimes: orientação e apoio sócio-familiar; apoio sócioeducativo em meio aberto; 
colocação familiar; abrigo; acolhimento institucional; liberdade assistida; semiliberdade; internação (art. 90, I a 
VII).  
10 A Lei no 12.010, de 2009, alterou o ECA e incluiu critérios para a reavaliação dos programas: “I - O efetivo 
respeito às regras e princípios desta lei [o ECA], bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento 
prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis; II - A 
qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e 
pela Justiça da Infância e da Juventude; III - Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou 
familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, 
conforme o caso” (BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Art. 90, parágrafo 3o. Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
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permanência em programa de acolhimento. Essa atribuição entrou em vigor em 

novembro de 2009, com a alteração promovia pela Lei no 12.010, de 2009. 

• Realizar o processo de escolha dos membros dos conselhos tutelares. 

• Articular as ações governamentais e não governamentais conforme a esfera de 

governo à qual pertença (União, estados e municípios) para que as políticas de 

atendimento se efetivem (ECA, art. 91). 

Dadas essas atribuições dos conselhos de direitos, entende-se que, dentro do SGDCA, 

eles atuem em dois eixos: o da promoção, pois deliberam sobre políticas públicas, e o do 

controle e da efetivação, pois, ao reivindicar direitos, exercem controle social e buscam 

assegurar que os direitos se concretizem. 

Conforme dados obtidos pela Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade (2007), dos 

5.564 municípios existentes no país naquela época, 92% dispunham de conselhos municipais 

de direitos da criança e do adolescente. Os municípios que não implantaram esses conselhos 

não recebem recursos oriundos da União e dos estados destinados a programas e atividades 

dessa política pública. Além disso, os registros e inscrições das entidades de atendimento, 

sejam governamentais ou não governamentais, devem ser feitos pela autoridade judiciária da 

comarca a que pertencer a entidade (art. 261). 

 

Conselhos tutelares 

 

Os conselhos tutelares são especificados no Título V da Lei no 8.090, de1990, o ECA. 

O capítulo I traça as disposições gerais; o II, as atribuições desses conselhos; o III, a 

competência; o IV, as regras mínimas de escolha dos conselheiros, sendo que cada legislação 

municipal pode incluir novos requisitos, tais como: experiência comprovada com crianças e 

adolescentes, nível de escolaridade etc. Por último, o capítulo V contém os impedimentos 

para ocupar o cargo: não pode haver pessoas com relação de parentesco ocupando um mesmo 

conselho, restrição essa estendida a ocupantes de cargos do Ministério Público, da Justiça de 

Infância e Juventude que exerçam as funções na mesma comarca, foro regional ou distrital. 

As disposições gerais definem que o “Conselho Tutelar é órgão permanente, 

autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos de crianças e adolescentes” (ECA, art. 131, grifo nosso). Ao defini-lo como 
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“permanente”, o objetivo da lei foi evitar que seja fechado quando há mudança de mandato, 

por exemplo. Vários episódios desse tipo foram detectados em um estudo feito por Tatagiba 

sobre a institucionalização de conselhos no município de São Paulo: “O Conselho da Pessoa 

Deficiente foi criado na gestão Mário Covas, em 1988, revogado um ano depois por Jânio 

Quadros, e reativado depois por Luiza Erundina” (TATAGIBA, 2004, p. 330). 

Ao definir o conselho tutelar como autônomo, o propósito da lei foi estabelecer que 

sua atuação não pudesse se submeter a escalas hierárquicas da administração (Secretaria de 

Assistência Social, por exemplo). Nogueira Neto (2004) destaca que esses conselhos têm 

autonomia funcional, mas são vinculados ao Executivo municipal, não têm autonomia 

financeira e administrativa. Dependem de recursos previstos no orçamento municipal (ECA, 

art. 134, parágrafo único) e de estrutura fornecida pela administração pública (ECA, art. 134): 

local de funcionamento; equipe de apoio (administradores, assistente social etc.); telefone; 

transporte. Diferem, portanto, de entidades da administração descentralizada que têm 

personalidade jurídica própria e podem ter CGC próprio. Sêda (2008), que foi um dos 

relatores do ECA, enfatiza que há uma razão histórica para que o CT não se vincule, nem se 

subordine ao Poder Judiciário. É que, sob a vigência do Código Mello Mattos e do Código de 

Menores, os juízes de menores detinham poder arbitrário sobre crianças e adolescentes, 

“podiam até legislar por portarias autocráticas”. 

Sobre a autonomia funcional, Nogueira Neto alerta para situações em que agentes 

estatais desrespeitam esta definição trazida pelo estatuto: 

Muitas vezes se tem observado que juízes e promotores de justiça intervêm 
indevidamente nos Conselhos Tutelares, como se foram seus "superiores 
administrativos hierárquicos", desrespeitando a autonomia funcional dos 
conselhos tutelares, prevista no Estatuto. Prática estranha e perigosa essa, 
pois se configura numa franca usurpação de poderes, numa intervenção 
ilegal de um Poder (Judiciário e Ministério Público, estaduais) sobre outro 
(Executivo, municipal). Não existe nenhuma linha de subordinação ou 
vinculação administrativa entre juízes, promotores e delegados de polícia – 
por exemplo – e os conselheiros tutelares. (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 60-
61). 

 

Ser “não jurisdicional” significa que os conselhos tutelares exercem funções de 

natureza administrativa, não podendo dispor sobre questões judiciais, tais como pensão 

alimentícia. Nogueira Neto considera que houve má técnica legislativa nessa definição, “como 

se a declaração de uma condição negativa fosse uma definição de sua natureza, pois não se diz 

o-que-algo-é, dizendo-se o-que-ele-não-é.” (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 62). Este é um dos 
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pontos mais importantes na definição do papel dos CTs, pois, na legislação do Código de 

Menores de 1979, as funções administrativas eram desempenhadas pelos “Juízes de Menores 

– um misto de magistrado, assistente social, prefeito, primeira-dama, ‘pai e provedor’” 

(NOGUEIRA NETO, 2004, p. 62). Para esse autor e outros aqui citados, como Silva (1997), 

Sêda (1998, 2002 e 2004) e Kaminski (2002), a importância dos conselhos tutelares decorre 

do fato de que o atendimento a crianças e adolescentes (em situação de ameaça ou de violação 

de direitos) passou a ser feito por representantes escolhidos pela sociedade civil e deixou mais 

por um órgão do Judiciário, tendo sido desjudicializado. Com isso, a criança deixa de ser 

“objeto” de proteção ou punição/ repressão da figura do juiz e passa para o reconhecimento de 

que é cidadã, que deve ser atendida com base em doutrinas e diretrizes norteadas pelo 

conceito de proteção integral. 

Esses conselhos são municipais. São criados a partir de proposta de iniciativa do Poder 

Executivo, ao qual se vinculam, embora possuam autonomia funcional. A lei federal define 

que deverá haver, no mínimo, um CT em cada município, composto por cinco titulares e 

cinco suplentes, escolhidos pela comunidade local para um mandato de três anos, permitida 

uma única recondução ao cargo (ECA, art. 132). Em relação ao fato de que os conselhos 

tutelares são ocupados integralmente por representantes da sociedade civil, Nogueira Neto 

pondera: 

Os conselhos tutelares não são mais nem menos democráticos que aqueles 
órgãos públicos constituídos ou através da representação da sociedade por 
eleição (senadores, governadores, prefeitos, vereadores etc.) ou através da 
participação direta (conselheiros dos direitos, p. ex.) ou através da 
investidura legal por nomeações, livres ou via concurso público (secretários 
de estado, funcionários públicos, juizes, promotores etc.). Os conselhos 
tutelares são instrumentos do Estado Democrático de Direito como os outros 
o são. A questão é se saber que entendimento se tem de Estado e de 
democracia, para se entender a natureza político-institucional desses 
conselhos. (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 62). 

 

O processo de escolha dos conselheiros é conduzido pelo Conselho Municipal de 

Direitos, sob a supervisão do Ministério Público. Além do voto direto e universal, há outras 

formas de escolha. A Pesquisa Conhecendo a Realidade (2007) detectou diferentes processos 

de seleção de conselheiros tutelares no país, com a seguinte distribuição:  

• 70% por voto direto e aberto a todos os eleitores do município;  
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• 10% por voto direto, aberto a todos os membros das entidades do município (da 

sociedade civil e do poder público) que atuam na área da criança e do adolescente;  

• 6% por escolha indireta, realizada por representantes das entidades da sociedade civil 

ligados à área da criança e do adolescente e por outros segmentos da sociedade civil; 

• 5% por escolha indireta, realizada por representantes das entidades do município (da 

sociedade civil e do poder público) que atuam na área da criança e do adolescente;  

• 3% por eleição indireta, realizada por representantes das entidades da sociedade civil e 

por representantes do poder público (executivo, legislativo e judiciário); e  

• 6% por outras formas. 

A forma de escolha é definida por legislação municipal. O fato de que 70% da amostra 

se utilizam do voto direto e aberto mostra a dificuldade de universalizar a escolha dos 

conselheiros e assegurar que toda a sociedade seja comprometida com as políticas públicas 

para a infância, conforme consta da CF/88 (artigo 227). Mesmo nesses casos, seria importante 

um estudo mais aprofundado para identificar se a participação de eleitores é numericamente 

expressiva e de que forma estão envolvidos com as escolhas.  

 

Atribuições dos conselhos tutelares 

 

O artigo 136 do ECA detalha as atribuições dos conselhos tutelares. É importante 

ressaltar que essas atribuições são do conselho e não dos conselheiros, ou seja, a premissa é 

de que as decisões são colegiadas e não individuais. Outro aspecto importante é que o CT 

apenas encaminha e notifica e nunca deve executar uma política pública. Assim especifica o 

artigo 136: 

I - Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 
105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 
previstas no art. 129, I a VII; 

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;  

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações.  
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IV - Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 
infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre 
as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato 
infracional; 

VII - Expedir notificações; 

VIII - Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 
adolescente quando necessário; 

IX - Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente; 

X - Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos 
direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;11 

XI - Representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou 
suspensão do pátrio poder;   

XI - Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou 
suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de 
manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. (Redação 
dada pela Lei nº 12.010, de 2009). 

Parágrafo único.  Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar 
entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará 
incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre 
os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, 
o apoio e a promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009). 

 

A legislação deixa claro que o papel do CT nunca é o de executar medidas, mas 

sempre requisitar, notificar, representar. No Apêndice A, há um quadro que detalha os 

encaminhamentos decorrentes dessas atribuições e, quando necessário, há comentários. 

No Apêndice A, são mencionadas as atribuições, as medidas que podem ser 

determinadas pelos CTs, conforme a definição legal e, quando necessário, há alguns 

comentários e/ou desdobramentos na hipótese de que um encaminhamento do CT não seja 

atendido. O Quadro 1, abaixo, sintetiza as principais diferenças entre os conselhos tutelares e 

de direitos. 

                                                 
11 Os direitos a que se refere este inciso dizem respeito ao estabelecimento de condições legais para que as 
pessoas e as famílias se defendam de transmissão de programas ou programações de rádio e televisão que 
contrariem princípios previstos no artigo 221, que são: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas; promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 
divulgação; regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em 
lei; e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
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Quadro 2.1 – Diferenças entre conselhos tutelares e de direitos 

CARACTE-
RÍSTICA 

CONSELHO TUTELAR CONSELHO DE DIREITOS 

Composição Cinco representantes da sociedade 
civil.  
Há cinco suplentes. 

Paritária. No município de São 
Paulo há 16 membros, sendo oito 
representantes do governo e oito da 
sociedade civil. Há 16 suplentes 
distribuídos paritariamente. 

Esfera de 
atuação 

Municipal Federal, estadual e municipal. 

Requisitos • Reconhecida idoneidade moral. 
• Maior de 21 anos. 
• Residente no município. 
• Outros requisitos definidos pela 

lei municipal. 

• Representantes do governo são 
nomeados pelo Poder Executivo, 
devendo pertencer a órgãos do 
Poder Executivo que participem 
do conselho. 

• Representantes da sociedade 
civil devem ser oriundos de 
entidades registradas no 
conselho. 

Mandato Três anos, sendo possível uma 
recondução ao cargo, por meio do 
processo de escolha adotado no 
município. 

Varia de dois a três anos, conforme 
a legislação. No município de São 
Paulo é de dois anos. 

Relação 
trabalhista 

O trabalho poderá ser remunerado. 
No município de São Paulo são 
remunerados e classificados numa 
categoria que corresponde à de 
“prestadores de serviços”. 

Não é remunerada, pois é 
considerada de interesse público. 

Atribuições Zelar pelos direitos de crianças e 
adolescentes (art. 136). 

Responsável pela deliberação de 
políticas públicas destinadas à 
proteção integral de crianças e 
adolescentes. 

Natureza Permanente, autônomo e não 
jurisdicional. 

Deliberativo, controlador das ações 

Fonte de 
recursos 

Lei Orçamentária. Em São Paulo, 
recursos do FMDCA são utilizados 
para remunerar e cobrir despesas 
correntes destes conselhos. 

Lei Orçamentária para as despesas 
do conselho. Doações e multas e 
transferências para o Fundo gerido 
pelo Conselho. 

 

 

CT no Sistema de Garantia de Direitos 

A Resolução do Conanda a respeito do SGDCA considera que a atuação dos conselhos 

tutelares deve ocorrer unicamente no eixo da defesa dos direitos, porque, juntamente com as 

instâncias do Judiciário e do Ministério Público, esses conselhos contribuem para a efetivação 

dos direitos. No entanto, é de se reconhecer que o estatuto prevê atribuições que colocam 

esses conselhos no eixo do controle. Ao adotar medidas para que direitos violados sejam 

restaurados, o CT determina ações da burocracia estatal nas mais diversas áreas e acaba 
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exercendo algum controle sobre o modo como uma política está sendo executada ou 

evidenciando a ausência de um serviço público. A atuação no eixo do controle também pode 

ser depreendida pelo papel de fiscalizar entidades de atendimento, respaldando a decisão do 

conselho municipal de direitos sobre o credenciamento dessas entidades. A fiscalização 

exerce controle sobre o tipo e a qualidade do serviço prestado pelas entidades de atendimento. 

Os pareceres dados pelos conselhos tutelares, autoridade judiciária e Ministério Público 

subsidiam a decisão do CMDCA de manter ou cancelar um contrato estabelecido com uma 

entidade de atendimento. 

Portanto, o entendimento deste trabalho é que as articulações dos conselhos tutelares 

se fazem presentes em dois eixos do SGDCA: o da defesa e o do controle. A Figura B 

sintetiza os eixos de atuação do SGDCA considerando a atuação dos CTs na defesa e no 

controle. 

 

Figura B – Os conselhos tutelares no SGDCA 

DEFESA
(garantia de acesso à justiça)

PROMOÇÃO
(política de atendimento

dos direitos)

1) políticas públicas sociais básicas; 
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Como se pode observar pelo Quadro 2.2 (p. 48), a maior parte das demandas recebidas 

pelo conselho tutelar se origina da necessidade de defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes. 

 

Quadro 2.2 – Demandas recebidas pelo conselho tutelar no SGDCA 

EIXO DEFESA  EIXO CONTROLE 

• Denúncias feitas por crianças e 
adolescentes que tiverem os direitos 
ameaçados ou violados (arts. 98 e 136). 

• Crianças que praticaram ato infracional 
(art. 105). 

• Atendimento e aconselhamento de pais ou 
responsáveis (art. 129). 

• Denúncias de suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente 
recebidas de hospitais e  estabelecimentos 
da área da saúde (art. 13). 

• Comunicados de dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental 
em casos que envolvam:  

a) maus-tratos de alunos; 

b) reiteração de faltas injustificadas e de 
evasão escolar, esgotados os recursos 
escolares; 

c) elevados níveis de repetência (art. 56). 

• Providenciar a medida estabelecida pela 
autoridade judiciária, dentre as previstas 
no art. 101, de I a VI, para o adolescente 
autor de ato infracional. 

• Promover, em conjunto com os poderes 
Executivo e Judiciário, a qualificação 
permanente dos profissionais que atuam 
direta ou indiretamente em programas de 
acolhimento institucional e destinados à 
colocação familiar de crianças e 
adolescentes (incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009). 

 • Subsidiar o Poder Executivo na 
elaboração da proposta orçamentária 
voltada aos DCA por meio dos registros 
de violações. 

• Subsidiar o CMDCA na formulação de 
políticas públicas por meio dos registros 
de violações. 

• Fiscalizar entidades de atendimento 
públicas e privadas (art. 90). 

• Adotar medidas sobre direitos violados ou 
ameaçados direcionadas à burocracia 
estatal pode evidenciar falhas no 
atendimento ou ausência de uma política 
pública. 

 

 

Cabe aos CTs assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária. Para que isso ocorra, é necessário que os conselhos tutelares disponham de 

registros das violações de forma padronizada para que seja possível agrupar as informações e 
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identificar: quais são as violações de direito mais frequentes, quem são os principais 

violadores e assim por diante. Com essas informações recebidas dos conselhos tutelares, o 

CMDCA e o Poder Executivo teriam um diagnóstico das violações de direitos, o que poderia 

contribuir para a formulação da agenda governamental e na alocação dos recursos 

orçamentários. A sistematização de dados individuais favorece a passagem da defesa de 

direitos individuais para a proteção de direitos difusos. Torna possível deslocar-se de um eixo 

para outro, abrindo espaço para que um tema entre na agenda governamental, sendo objeto de 

política pública. Segundo Kingdon (1995), um dos pré-requisitos para que um tema entre na 

agenda governamental é o reconhecimento de uma situação como um problema. Isso, para 

Kingdon, pode ocorrer por meio da análise de indicadores, ocorrência de eventos, crises e 

feedback do trabalho burocrático. Os indicadores permitem estimar a magnitude de uma 

mudança. A ocorrência de eventos excepcionais (um desastre, uma crise, uma guerra etc.), 

fatos que afetem valores de uma determinada comunidade, podem se converter em problema 

desde que o impacto não seja entendido como passageiro, ou seja, desde que haja indicação de 

que há outros efeitos e desdobramentos. Os feedbacks podem ser formais (por meio do 

monitoramento de atividades, custos, programas etc.) ou informais (reclamações recebidas, 

por exemplo). Dadas essas possibilidades, um problema pode se converter em tema da agenda 

se for entendido que algo deve ser mudado, portanto a disponibilidade de informação 

padronizada sobre as violações ou ameaças a que estão sujeitas crianças e adolescentes parece 

ser um elemento crucial para o funcionamento do SGDCA, permitindo que a defesa de 

direitos se converta em um mecanismo de controle social e, conforme propõe Kingdon, ocorra 

um mecanismo de feedback para que o problema entre na agenda governamental, ou seja, 

passando para do eixo da defesa, onde atuam os conselhos tutelares, para o eixo da promoção 

de direitos, onde atuam os conselhos de direitos. A política pública deve assegurar a defesa e 

a promoção do direito individual e também dos direitos difusos. 

 

Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência (Sipia)  

 

O funcionamento de um sistema nacional que padronizasse os dados dos conselhos 

tutelares representaria um grande avanço para o SGDCA. Por isso, a implantação do Sistema 

de Informação para Infância e Adolescência (Sipia), em 1997, foi um marco importante no 

esforço de criar um histórico das violações e ameaças. 
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O Sipia é um sistema nacional que armazena eletronicamente registros com 

informações referentes aos direitos de crianças e adolescentes. Foi concebido em quatro 

módulos: 

• Módulo I: para monitoramento da situação de proteção à criança e ao adolescente, 

sob a ótica da violação e ressarcimento de direitos, a partir de denúncias coletadas 

por conselhos tutelares. 

• Módulo II: (InfoInfra) monitoramento do fluxo de atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei, construído na versão Web, obtém as informações a partir das 

Varas de Infância. 

• Módulo III: (InfoAdote) monitoramento nacional e internacional sobre colocação 

familiar e adoções, construído na versão Web, obtém as informações a partir das 

Varas de Infância e Juventude. 

• Módulo IV: Cadastro dos Conselhos de Direitos, Tutelares e Fundos para Infância 

e Adolescência dos municípios brasileiros coletados a partir dos conselhos 

estaduais e outras fontes. 

Para efeito do presente estudo, nos limitaremos a comentar o Módulo I, pois os dados 

são inseridos pelos conselhos tutelares. Esse módulo se propõe a apoiar o trabalho diário do 

conselheiro tutelar, que ao inserir a denúncia recebe indicações do encaminhamento a ser 

adotado. O uso sistemático do Sipia gera um grande banco de dados. 

Contudo, apesar da reconhecida importância, até hoje o sistema não se efetivou 

nacionalmente. Um estudo bem detalhado sobre o Módulo I foi feito por Varella (2004) se 

ocupando do Sipia como fonte de informação. Esse autor já alertava que a multiplicidade de 

objetivos dificultava o uso da ferramenta. O estudo detectou que somente as informações dos 

estados do Mato Grosso do Sul, Ceará e Santa Catarina estavam presentes na base de dados 

consolidada do Ministério da Justiça até julho de 2002. No levantamento mais recente da 

Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade (2007), esses estados são os que apresentaram os 

maiores percentuais de CTs com Sipia ativo, com 89%, 84% e 32%, respectivamente. Além 

deles, também se destaca o Acre, com 44%. A PCR detectou que apenas 19% dos CTs 

brasileiros têm o sistema instalado e ativo; nos demais, 18% estava inativo, ou nem mesmo 

instalado para 63%. O Gráfico 2.1 mostra que na PCR o percentual de conselhos tutelares 

com Sipia ativo era inferior a 20% em 20 estados. Em São Paulo, esse percentual era de 
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apenas 7%. Na PCR foi detectado que a Região Sudeste, apesar de ser bem equipada, 

apresentava apenas 9% de seus conselhos com Sipia ativo, ficando à frente apenas da Região 

Norte (8%). Seria interessante um estudo mais minucioso para compreender as diferenças 

existentes entre os estados. 

 

Gráfico 2.1 – Percentual de Conselhos Tutelares com SIPIA ativo, por UF 
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Fonte: Pesquisa Conhecendo a Realidade, 2007 (SEDH; Conanda); Elaboração: Instituto Pólis, 2008

 

Portanto, nem no estudo de Varella nem na PCR se verifica o pleno funcionamento do 

Sipia. Para Varella, as dificuldades de implantação decorrem de restrições orçamentárias; 

resistência das prefeituras para implantar o sistema; dificuldade dos conselheiros para utilizar 

a tecnologia e até mesmo entender os conceitos utilizados no sistema para inserir os dados. Na 

PCR foram identificadas dificuldades de origem técnica, principalmente falta de manutenção 

e de modernização dos equipamentos, e de origem humana, falta de treinamento e 

complexidade do sistema. A qualidade da informação fornecida pelo Sipia também depende 

da constante inserção dos dados, ou seja, períodos sem informação disponíveis reduzem a 

comparabilidade da informação. Isso pode acontecer por diversos motivos: falta de 

equipamento e demora na reposição; fim de mandato de CT e a entrada de novos conselheiros 

sem formação ou sem interesse em utilizar o sistema e assim por diante. 
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Em setembro de 2009, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República (SEDH) lançou uma nova versão para o Sipia web. Dessa vez, está sendo lançado o 

Sistema de Informação para a Infância e Adolescência para Conselheiros Tutelares (Sipia 

CT). Nessa versão, o cadastro e o acompanhamento dos casos podem ser feitos de qualquer 

lugar do país e a qualquer momento no site <https://www.sipia.org.br/>, assim como 

alterações e atualizações. Além disso, não há risco de perder todos os dados se o computador 

em que o sistema estiver instalado quebrar, porque o novo sistema é online. Na versão 

anterior, ainda em uso, os dados só podem ser acompanhados simultaneamente e com detalhes 

nos conselhos em que foram registrados, o que dificulta o cruzamento das informações. Os 

próprios menus que constam no site direcionam os caminhos que os gestores devem seguir na 

hora de cadastrar os tipos de direitos que foram violados.  

A Figura C (p. 53) ilustra a rotina da nova versão. Cada conselheiro tem código de 

acesso e senha próprios. O conselheiro entra no sistema e tem acesso à agenda. Se houver 

acompanhamentos obrigatórios atrasados, ou seja, com mais de quinze dias, a barra de menu 

não se altera, até que esses acompanhamentos sejam realizados, justificados, ou tenham 

ofícios reiterados. As ocorrências vencidas com prazo inferior a quinze dias não bloqueiam o 

sistema. A tela de registro de denúncia já aparece com o nome do local ao qual o conselheiro 

está vinculado, data e horário. O conselheiro não tem como alterar esses dados. A denúncia é 

registrada. É feita a averiguação e depois, incluído o resultado. O histórico salvo não poderá 

ser alterado pelo conselheiro. Se a denúncia proceder, é gerado um fato; então, pode-se inserir 

o nome de uma nova criança12 ou grupo, ou vinculá-lo a nomes já cadastrados no sistema. 

Isso permite verificar se já há registros com aquela criança ou grupo,13 feitas em outro 

momento ou em outra localidade do país, pois o sistema é nacional. 

 

 

 

 

 
                                                 
12 A tela de inclusão de criança permite o registro das informações básicas da criança, como endereço, data de 
nascimento, pais, responsável, cor/etnia, sexo e registro civil, informações complementares, informando com 
quem mora, situação escolar e ocupação, e também irmãos, caso os tenha e estejam cadastrados no sistema 
(Manual do Sipia CT). 
13 A tela de inclusão de grupo/comunidade permite o registro das informações básicas (nome, descrição e 
endereço), o tipo (difuso ou coletivo) e se é grupo indígena (Manual do Sipia CT). 
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Figura C – Fluxo básico de operação do Sipia 

 

 

          Fonte: Manual do Sipia CT. 

 

Em seguida são identificados os direitos violados e os agentes violadores, com base em 

uma das cinco categorias dos direitos fundamentais: 

• Vida e saúde. 

• Liberdade, respeito e dignidade. 

• Convivência familiar e comunitária. 

• Educação, cultura, esporte e lazer. 

• Profissionalização e proteção no trabalho. 

São os mesmos grupos existentes em versões anteriores do Sipia, e têm como base o 

conceito de “direitos fundamentais” presentes no Título II do ECA. Após a identificação dos 
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direitos violados de cada criança ou grupo do fato, é necessário definir e aplicar providências. 

Há seis tipos de providências disponíveis nesse sistema:  

• Medidas aplicáveis à criança/adolescente. 

• Medidas aplicáveis a pais/responsáveis. 

• Encaminhamento ao Ministério Público. 

• Encaminhamento à Justiça da Infância e da Juventude. 

• Encaminhamentos especiais. 

• Requisições de serviços públicos. 

Por fim, o conselheiro pode realizar o acompanhamento de uma medida até que o fato 

esteja resolvido. Qualquer pessoa poderá entrar nesse sistema para ter acesso às estatísticas 

geradas ou fazer uma denúncia online. 

 

CT: tensões e ambiguidades 

 

 Para Tatagiba, “os conselhos de políticas estão entre as principais inovações 

institucionais que acompanham e particularizam o processo democrático no Brasil” 

(TATAGIBA, 2004, p. 323). No entanto, ao analisar conselhos gestores de políticas públicas 

no município de São Paulo (2002 e 2004), considera o autor que o marco legal é ambíguo, 

acarretando discricionariedade na divisão de funções entre os conselhos e as instituições 

administrativas e burocráticas, que dependeria de “acordos possíveis”, sendo a correlação de 

forças, em geral, favorável ao Estado. 

 No caso dos conselhos tutelares, a crítica de Silva (2006) é que esses conselhos 

“contêm tanto elementos característicos de uma nova ‘Polícia das Famílias’ (DONZELOT, 

1996) quanto de um possível braço militante da sociedade civil” (SILVA, 2006, p. 54), em 

que a responsabilidade pela proteção social é partilhada por Estado, família e sociedade. Para 

essa autora, os conselhos tutelares não têm identidade clara, e o próprio nome do conselho, ou 

seja, a palavra “tutelar”, expressaria a tensão entre o antigo e o novo modelo. Segundo Silva, 

a tensão 
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se vê reforçada pela transformação dos Conselhos Tutelares em organismos 
que deslocam para a sociedade civil as obrigações do Estado.[...] O Estado 
imprevidente tira de si o poder de disciplinamento da vida privada e, 
assumindo os Conselhos Tutelares em sua hibridez, assume o ônus de 
responsável pela inoperância das políticas públicas. (SILVA, 2006, p. 55-
56). 

 

Estudo feito por Longo sobre a relação entre conselhos tutelares e escolas públicas, em 

que foram entrevistados os 35 conselhos tutelares existentes no município de São Paulo, 

revelou que “alguns deles fizeram críticas às escolas, às entidades, ao Poder Executivo, ao 

Ministério Público e às Varas da Infância que discriminariam o conselheiro não por serem 

negros,14 mas por serem conselheiros tutelares”. Longo afirma que o preconceito à função 

conselheira “advém de a ocupação do CT ter uma predominância da classe trabalhadora e dos 

meios populares” (LONGO, 2008, p. 112). O estudo constatou que prevalecem medidas 

burocráticas na relação entre escolas públicas e conselhos tutelares, tais como: lista periódica 

de alunos evadidos das escolas; obrigação legal de comunicar aos conselhos as faltas 

repetitivas de alunos.15 Portanto, para essa autora, os CTs não contam com reconhecimento 

dos estabelecimentos de ensino. A partir das entrevistas, as principais conclusões obtidas por 

Longo foram: 

1. As falas dos educadores (as) são contraditórias frente à legislação do ECA 
e ao órgão CT, à medida que desconhecem o teor da lei e as funções do CT. 

2. O discurso hegemônico é de que o ECA é um avanço na lei, mas fora da 
realidade brasileira. 

3. O CT não é reconhecido, ainda, como um órgão de defesa e sim como um 
órgão burocrático. 

4. O conselheiro tutelar é compreendido como um prestador de serviços 
para a escola, entendido como um ‘assistente social’. 

5. Há pouco reconhecimento do conselheiro tutelar como um agente político 
interlocutor da escola, família e demais instâncias partícipes da Rede de 
Proteção Integral dos direitos da criança e do adolescente. (LONGO, 2008, 
p. 243, grifo nosso). 

 

                                                 
14 Na entrevista, perguntava-se a origem étnica do entrevistado com o objetivo de identificar se havia 
discriminação dessa natureza na relação com as escolas públicas. 
15 São procedimentos previstos na legislação, segundo Longo: “A lógica de uma ação conjunta só tem sentido se 
as instituições fizerem parte a Rede de Proteção Integral aos direitos da criança e do adolescente, pois o fato 
simples de uma criança abandonar a escola já significa violação de direitos; e não é apenas um nome em uma 
lista, é um sujeito em condição peculiar de desenvolvimento que está sendo privado do seu direito à educação. 
Nessa situação, família, sociedade e Estado têm que ser responsabilizados pela violação desse direito”. LONGO, 
Isis Sousa. Conselhos tutelares e escolas públicas de São Paulo: o diálogo preciso. Tese (doutorado em 
Sociologia da Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 246-247. 
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As deliberações feitas pelos CTs são executadas por outros atores do SGDCA, por isso 

é de se esperar que a atuação dos conselhos tutelares seja fortemente dependente das relações 

que estabelece com o setor público. Sobre esse ponto, Nogueira Neto (2004, p. 65) destaca 

que “enquanto os conselhos dos direitos são os grandes articuladores políticos, os conselhos 

tutelares são os integradores operacionais. O primeiro na normalização e controle da política 

de promoção dos direitos da criança e do adolescente e o segundo na execução em concreto 

dessa mesma política, prevista no Estatuto (art. 86)”.16 Esse autor vai mais adiante:  

[...] quando um direito for violado ou ameaçado, compete ao conselho tutelar 
aplicar medidas especiais de proteção e isso ele faz requisitando serviços da 
área da ‘saúde, educação, segurança, serviço social, trabalho e previdência’ 
(art. 136, III, “a” – Estatuto) – isto é, integrando operacionalmente esses 
serviços, como forma de reconhecimento e garantia dos direitos violados ou 
ameaçados. (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 65). 

 

Em um estudo feito pelo Instituto Pólis, em 2007, foi avaliado o papel cumprido pelos 

CTs de São Paulo. O estudo foi feito durante um curso de formação que contou com a 

participação de representantes de 18 conselhos, de um total de 34 existentes naquela época. 

No estudo do Pólis foram caracterizadas a infraestrutura e as condições de trabalho; a atuação 

do conselho na violação dos direitos e a dinâmica de relacionamento do SGDCA. No que se 

fere à relação dos CTs com os órgãos do SGDCA,17 os entrevistados mostraram a necessidade 

de promover o diálogo com esses órgãos, havendo, em alguns casos, falta de conhecimento 

das competências previstas por lei. 

 

Quadro 2.3 – Infraestrutura dos conselhos tutelares 

Condições de infraestrutura Possuem 
Acesso à internet 28% 
Veículos 39% 
Privacidade para o atendimento 66% 
Computadores 68% 
Acesso a textos, legislações e resoluções 70% 
Material de consumo 70% 
Mesas e cadeiras para o atendimento 85% 
Fonte: Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade (2007). 

                                                 
16 ECA. 
17 Nessa pesquisa foram incluídos os seguintes órgãos: Vara de Infância; Distrito Policial; Fórum Criminal; 
Ministério Público; CMDCA; Fórum Municipal DCA; Fórum DCA regional; Cedeca regional; Comissão 
Permanente de CTs da Câmara Municipal e Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado 
de São Paulo (ACTESP). 
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Na Pesquisa Conhecendo a Realidade foi feito um levantamento nacional sobre o 

perfil dos conselheiros tutelares e as condições em que os conselhos operam. A maior parte 

dos conselheiros da amostra possuía nível de escolaridade médio (56%); 15% informaram ter 

curso superior completo; e 15% tinham ensino médio incompleto. A infraestrutura dos CTs 

(Quadro 2.3) indica precariedade, sendo os principais problemas: a falta de acesso à internet; 

a baixa disponibilidade de veículos e a falta de privacidade para o atendimento. 

Na autoavaliação feita pelos conselheiros sobre o exercício das atribuições básicas 

(Quadro 2.4), os respondentes declararam que são mais eficientes para encaminhar à 

autoridade judiciária os casos de sua competência e para atender e aconselhar 

pais/responsáveis, aplicando medidas do art. 129 (I a VII).18 Em contrapartida, os próprios 

conselheiros se consideram pouco eficientes para subsidiar o Poder Executivo na elaboração 

da proposta orçamentária voltada aos direitos da criança e do adolescente e na capacidade de 

fiscalizar entidades de atendimento públicas e privadas, aplicando medidas de advertência. 

 

Quadro 2.4 – Percepção dos CTs sobre a eficácia no exercício de atribuições 

Baixa Média Alta
Nº CTs 

respondentes
Subsidiar o Poder Executivo na elaboração da proposta 
orçamentária voltada aos DCA 66% 25% 9% 3352
Fiscalizar entidades de atendimento públicas e privadas, 
aplicando medidas de advertência 41% 39% 20% 3342
Informar o CMDCA e poder público sobre ameaças ou 
violações dos DCA 32% 41% 27% 3355
Providenciar cumprimento das medidas protetivas 
aplicadas pela justiça a adolescentes infratores 19% 40% 41% 3321
Promover execução de suas decisões via representação 
à autoridade judiciária 18% 43% 39% 3333
Requisitar certidões de nascimento e óbito de criança ou 
adolescente 16% 23% 61% 3377
Encaminhar ao Ministério Público infrações 
administrativas ou criminais contra os DCA 15% 31% 54% 3381
Promover execução de suas decisões via requisição de 
serviços públicos 8% 35% 57% 3381
Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua 
competência 7% 24% 69% 3389
Atender e aconselhar pais/responsáveis, aplicando 
medidas art. 129 (I a VII) 4% 34% 62% 3388
Atender crianças e adolescentes e aplicar medidas de 
proteção 4% 45% 52% 3415

Eficácia
Atribuições

 
             Fonte: Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade (2007). 
                                                 
18 Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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O entendimento dos conselheiros tutelares que responderam à Pesquisa Nacional 

Conhecendo a Realidade é que a melhoria dos conselhos depende da capacitação dos 

conselheiros; de um relacionamento mais estreito com o Ministério Público e com órgãos do 

Executivo municipal; e de melhoria dos equipamentos do conselho. Na Pesquisa Nacional 

Conhecendo a Realidade, a conclusão sobre os CTs é de que os problemas relatados pelos 

conselheiros e a precariedade da infraestrutura indicam baixo reconhecimento e cooperação 

por parte dos órgãos públicos.   

No presente trabalho – de caráter exploratório – pretende-se analisar o papel dos 

conselhos tutelares no SGDCA. Foram ouvidos atores do SGDCA que trabalham no setor 

público e que têm articulação com os conselhos tutelares. Espera-se que o estudo sobre a 

articulação dos conselhos tutelares com atores do SGDCA possa contribuir para a 

compreensão da capacidade dos CTs de executar o papel que lhes cabe, qual seja, o de zelar 

pelos direitos de crianças e adolescentes. 



59 
 

CAPÍTULO 3 

Metodologia da pesquisa 

 

O propósito do presente capítulo é estudar a atuação dos conselhos tutelares no 

SGDCA inserindo o olhar governamental. Trata-se de um estudo qualitativo, elaborado com 

entrevistas semiestruturadas. O município de São Paulo foi escolhido pela complexidade e 

multiplicidade de atores que compartilham a mesma administração. Há 37 conselhos tutelares 

em funcionamento, que atendem aos 96 distritos existentes no município, localizados em 

cinco macrorregiões: norte, sul, leste, oeste e centro. A gestão municipal é feita por meio de 

31 subprefeituras. Por sua vez, são essas subprefeituras que repassam os recursos 

orçamentários para os conselhos tutelares. O número de subprefeituras é menor do que o de 

conselhos, por isso algumas gerenciam recursos de mais de um conselho tutelar. Há cinco 

subprefeituras vinculadas administrativamente a dois conselhos tutelares e uma vinculada a 

três conselhos. Esse é o caso das seguintes subprefeituras: 1) Capela do Socorro, que tem 

vínculo administrativo com Capela do Socorro e Grajaú; 2) Guainases, com Lajeado e 

Guaianases; 3) Itaquera, com Itaquera e José Bonifácio; 4) M’Boi Mirim, com Jardim Ângela 

e Jardim São Luís; 5) São Mateus, com três conselhos, Jardim Helena, São Mateus e São 

Miguel; 6) Vila Prudente, com Sapobemba e Vila Prudente. 

Residem no município 10,7 milhões de habitantes com perfis sócioeconômicos bem 

distintos, mas o número de pessoas que interagem com as políticas públicas municipais pode 

alcançar 19 milhões se considerarmos os 38 municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo, situados em torno da capital. Segundo o último dado do IBGE, de 2008, divulgado pela 

prefeitura municipal, a densidade demográfica do município varia de 46,94 hab./km2 no 

distrito de Marsilac, localizado na região sul, 21.963,96 no distrito de Sapopemba, na região 

leste. Há, portanto, áreas altamente adensadas e outras com densidades demográficas 

relativamente baixas. O Conanda, por meio de uma resolução,19 recomenda que seja instalado 

um conselho tutelar a cada 200 mil habitantes. Com base neste critério, o município deveria 

dispor de pelo menos 54 conselhos tutelares para atender os residentes ou de 95, se 

considerarmos a população que circula e convive no município. Conforme será visto mais 

                                                 
19 As resoluções do Conanda não têm força de lei, são recomendações: “O Conanda recomenda a criação de um 
Conselho Tutelar a cada 200 mil habitantes, ou em densidade populacional menor quando o município for 
organizado por Regiões Administrativas, ou tenha extensão territorial que justifique a criação de mais de um 
Conselho Tutelar por região, devendo prevalecer sempre o critério da menor proporcionalidade”. (CONANDA, 
Resolução 75/2001).  
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adiante, há conselhos tutelares no município cujo atendimento é fortemente influenciando por 

grupos de crianças e adolescentes que não moram no local onde está instalado o conselho, 

mas necessitam e se utilizam do trabalho desses conselhos. 

Dessa forma, um primeiro aspecto que salta aos olhos é que a existência de 37 CTs 

talvez seja pouco para a população do município. De qualquer forma, o número de conselhos 

existentes é o maior observado em um município brasileiro, favorecendo a comparação dos 

encaminhamentos administrativos adotados sob uma mesma legislação e uma mesma 

administração pública. 

 Dentre os 37 conselhos existentes, foram escolhidos quatro, tendo como referência os 

resultados das votações nos dois últimos processos de escolha, ocorridos nos anos de 2005 e 

2007, e as condições de vida das subprefeituras onde tais conselhos estão instalados. 

 

Eleições de 2005 e 2007 

 

O critério das eleições foi utilizado para estimar a mobilização local existente para a 

escolha do conselho, buscando situações extremas: lugares em que houve maior número de 

eleitores e aqueles com menos eleitores. Como a votação para conselheiro tutelar não é 

obrigatória e não há exigência de quórum mínimo de eleitores para referendar a votação, a 

premissa assumida é a de que a proporção de votos obtidos pode fornecer um indício do grau 

de mobilização existente naquele local.  

A escolha dos conselhos, com base nas votações ocorridas em 2005 e 2007, reduziu a 

amostra para 35 conselhos, pois dois deles foram criados em 2008,20 quando também ocorreu 

o primeiro processo de escolha. 

Os resultados das eleições para os conselhos tutelares foram obtidos no Diário Oficial 

da Cidade de São Paulo dos anos de 2005 e de 2007, e por meio de consulta a resoluções do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 

Para se candidatar a conselheiro tutelar em São Paulo em 2007, a legislação previu os 

critérios estabelecidos pelo ECA: ter reconhecida idoneidade moral; idade igual a ou maior de 

21 anos; e residência comprovada na cidade de São Paulo. Nesse caso, foi exigida a 

                                                 
20 O Decreto Municipal no  49.228, de 18 de fevereiro de 2008, criou os conselhos do Jardim Bonifácio e do 
Jardim São Luís e reorganizou a abrangência geográfica dos outros 35 já existentes.  
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comprovação de residência no período de três meses anterior à publicação do edital. Além 

disso, a resolução do CMDCA21 incluiu outros pré-requisitos:  

• ter domicílio eleitoral na cidade de São Paulo e estar em dia com os direitos políticos;  

• estar em dia com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino;  

• ter reconhecida experiência e compromisso na área de defesa ou atendimento aos 

diretos da criança e do adolescente, comprovados por: a) curriculum vitae; b) 

declaração de prova de atuação profissional e experiência junto à área de defesa dos 

direitos e/ou atendimento à criança e ao adolescente emitida pelo Ministério Público, 

ou pelo Juizado da Criança e do Adolescente, ou por uma entidade registrada no 

CMDCA/SP (cópia do registro), ou por movimentos populares, ou ainda por 

instituições governamentais. A resolução definiu movimentos populares da seguinte 

forma: 

Parágrafo Primeiro: Entende-se por movimento popular todas as 
organizações não constituídas juridicamente, que comprovem sua atuação na 
Cidade, conforme o § 1º, do artigo 1º do Decreto nº 44.728/2004, devendo 
apresentar a seguinte documentação: 

a. Existência mínima de 2 (dois) anos, comprovada por manifestações 
públicas de seus representantes, ou declaração de autoridades públicas, ou 
reportagens que comprovem a atuação em defesa da causa, ou outros 
registros comprobatórios;  

b. Lista nominal, assinada e com número de documento de identidade de, 
pelo menos, 20 (vinte) integrantes do movimento, na qual conste também o 
nome de seus líderes, com os respectivos endereços.  

(CMDCA, 2007, Resolução nº 91). 

 

• conselheiros (as) tutelares em pleno exercício do mandato, interessados na 

recondução, deveriam apresentar o respectivo Termo de Posse; 

• os candidatos inscritos ao pleito eleitoral deveriam participar de Seminário de 

Informação, sob a responsabilidade das subprefeituras e respectivas subcomissões 

eleitorais sob a coordenação do CMDCA-SP. 

 

Como se pode observar, a legislação municipal não exigiu outros pré-requisitos 

identificados na Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade (2007), como, por exemplo, ter 

                                                 
21 SÃO PAULO. Resolução no  91, de 2007. Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.  
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nível de escolaridade; ser aprovado em provas de conhecimentos para atuar como conselheiro; 

submeter-se a uma avaliação psicológica para constatar a sua aptidão para o trabalho de 

conselheiro. Silva relata que, na primeira eleição para conselheiros tutelares de São Paulo, em 

1992, o Fórum Municipal levantou a possibilidade de que fosse exigido curso superior dos 

candidatos, a exemplo de São José dos Campos (SP) e Maringá (PR), mas a hipótese foi 

rechaçada pela maioria dos participantes. “Alguns se sentiram ofendidos pelos ‘advogados’ e 

‘assistentes sociais’ que defendiam ‘o saber técnico para candidatos do Conselho” (Silva, 

1994, p. 38). Segundo a Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade, o requisito da 

escolaridade é mais comum em municípios localizados na Região Nordeste (88%) e menos 

comum na Região Sul (70%). A crítica que se faz a esse tipo de requisito é que o CT não é um 

órgão executor, tem por função zelar por direitos, fazendo encaminhamentos e requisições, e 

que por isso seria mais importante o conselheiro ter proximidade com a comunidade em que 

atua. 

O voto foi direto, secreto e distrital. Para votar, foi exigido que o eleitor tivesse 16 

anos de idade ou mais; que possuísse título de eleitor e que comprovasse, no ato da votação, 

residência na região correspondente à área de atuação do conselho tutelar respectivo. Pôde-se 

votar uma única vez e em apenas um candidato, diferentemente de eleições anteriores, quando 

cada eleitor podia votar em cinco candidatos. Por isso o número total de votos válidos caiu de 

466,6 mil para 150,9 mil, conforme o Quadro 3.1 (p. 65). 

As novas regras utilizadas em 2007 também podem ter influenciado o número de 

inscrições de candidatos à disputa, tendo se observado expressiva redução do número de 

candidatos, de 2.138 para 959. As mudanças contribuíram para que a proporção entre a 

votação dos eleitos e o total de votos válidos subisse de 21,3% para 42,2%. Por isso, entre os 

critérios das eleições, foram considerados o número de candidatos existentes e a proporção de 

votos obtidos pelos eleitos.  

 

                  Quadro 3.1 – Eleições dos CTs: município de São Paulo 

2005         2007         
Número de candidatos 2.138         959           
Relação candidato vaga 428            192           
Total de votos dos conselheiros eleitos (A) 99.609        63.629       
Total de votos válidos (B) (*) 466.576      150.873     

(A) / (B) % 21,3 42,2  
                     Fonte: Diário Oficial do Município de São Paulo (várias datas). 
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Conforme se pode observar no Apêndice C,22 o número de candidatos em cada local 

foi bem variável. De forma geral, os resultados mostraram que nas áreas de renda mais alta o 

número de candidatos é menor e também a votação é menos expressiva. Os menores números 

de candidatos foram observados em Vila Mariana e Pinheiros com, respectivamente, apenas 

10 e 11 candidatos, enquanto a disputa foi mais intensa no Itaim Paulista, com 57; no Jardim 

Helena, 50 e em M’Boi Mirim, com 43 candidatos. 

Há algumas possíveis explicações para esta diferença: 1) nas áreas em que a renda 

média da população é mais baixa, boa parte da população local depende do serviço público 

para assegurar o acesso aos direitos básicos: creche, educação, assistência e assim por diante, 

o que pode conferir maior preocupação dos moradores em relação a um órgão encarregado 

por zelar pelos direitos; 2) o fato do conselheiro tutelar ser remunerado, pode se constituir em 

uma alternativa para quem está desempregado ou busca melhorar a remuneração; 3) status da 

função de conselheiro, devido à visibilidade obtida perante a comunidade local e do acesso a 

outras instâncias municipais e da sociedade. 

 

Indicadores das condições de vida das subprefeituras  

 

O segundo parâmetro, as condições de vida, teve por objetivo estimar demandas 

distintas dos conselhos tutelares para o setor público e vice-versa, em função das necessidades 

locais e diferentes articulações com o SGDCA. Os indicadores por subprefeituras abordadas 

neste trabalho estão disponíveis no Apêndice B. 

Com base no conceito de sistema de indicadores adotado por Jannuzzi (2001), foram 

selecionados dados e informações referentes às áreas onde os Conselhos Tutelares estão 

instalados que sinalizassem situações de violação de direitos de crianças e adolescentes. 

Foram observados dados sobre emprego, habitação, demanda por creches, exames pré-natal e 

mortalidade infantil por subprefeitura. 

 

 

 

                                                 
22 Esse apêndice apresenta os dez conselhos que tiveram maior número de candidatos e os dez conselhos que 
tiveram menor número de candidatos nas eleições de 2005 e 2007. 
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Definição da amostra 

 

A partir do cruzamento dos critérios citados, foram escolhidos os seguintes conselhos 

tutelares: Aricanduva, localizado na região leste; M’Boi Mirim e Ipiranga, na sul e Pinheiros, 

na oeste. O detalhamento das condições gerais desses conselhos é feito no capítulo 4 – junto 

com as informações trazidas pelos conselheiros entrevistados – e por meio dos indicadores 

que estão descritos no Apêndice C. A Figura D situa as condições de vida das subprefeituras 

onde esses quatro conselhos estão localizados. 

 

Figura D – Condições de vida nas subprefeituras onde se localizam os CTs selecionados 

 

 

 

 

Em cada uma dessas unidades, foi entrevistado um conselheiro para identificar os 

fluxos com o setor público. Nesta fase inicial foi identificada a existência de uma Comissão 

Permanente dos Conselhos Tutelares, que objetiva articular os 37 conselhos existentes para 

dialogar com o setor público. Além desses conselheiros, também foi entrevistado um 

representante da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares de São Paulo. No total, 

foram entrevistados cinco conselheiros tutelares. 

A partir dessas entrevistas, foi selecionada uma amostra para uma segunda fase, com 

11 pessoas entrevistadas: dois conselheiros do CMDCA, representantes do governo; dois 

membros da equipe do projeto de implantação do Sipia web no município; dois juízes das 

varas de Infância e Juventude; um promotor da Promotoria de Direitos Coletivos e Difusos; 

um promotor do Ministério Público; duas assistentes sociais de dois Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS); e um funcionário de uma das subprefeituras. 

MédiaAbaixo 
da 
Média

Acima 
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Média
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M’Boi Mirim Aricanduva Ipiranga Pinheiros
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CAPÍTULO 4 

Os conselhos tutelares no município de São Paulo 

 

O presente capítulo traz os resultados obtidos na primeira fase da pesquisa de campo. 

Inicialmente, há uma descrição geral sobre o funcionamento dos conselhos tutelares no 

município de São Paulo, incluindo uma descrição do fluxo básico de atendimento de um 

conselho tutelar.  

Depois o capítulo é dividido em dois grandes blocos. No primeiro, constam as quatro 

entrevistas feitas com conselheiros tutelares e a entrevista feita com o representante da 

Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares (CPCT). As entrevistas com os quatro 

conselheiros particularizam as condições de atendimento de cada conselho. Para cada um, há 

uma breve descrição da região onde o CT está instalado, incluindo o perfil da população local 

e a caracterização da infraestrutura disponível naquele conselho.  

Em seguida, são apontados os principais comentários feitos pelos entrevistados, que 

identificaram problemas do cotidiano, as principais demandas, os procedimentos adotados, e 

apontaram “facilitadores” e “gargalos” na articulação com o setor público. A entrevista com o 

representante da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares traz questões mais gerais 

sobre o funcionamento dos CTs no município e aborda os “gargalos” apontados pelos 

conselheiros. 

Em geral, os estudos sobre a institucionalidade dos conselhos privilegiam a 

perspectiva da sociedade civil. Nesse processo, com a identificação de “facilitadores” e 

“gargalos”, precisou-se identificar os principais interlocutores governamentais com o objetivo 

de introduzir o olhar desses atores sobre os conselhos tutelares na análise dos CTs. 

No segundo bloco, são tratadas as entrevistas com representantes de alguns órgãos do 

setor público escolhidos a partir das entrevistas feitas com os CTs. Nessas entrevistas 

levantaram-se as condições em que os CTs atuam e a forma como os órgãos se relacionam 

com os CTs. 
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Os conselhos tutelares de São Paulo 

 

A aprovação do ECA desencadeou mudanças nas legislações federal, estaduais e 

municipais, ainda vinculadas ao Código de Menores, que tiveram que se adequar ao novo 

Estatuto e também à Constituição Federal de 1988. No município de São Paulo, a Lei 

Municipal no 11.123, de 22 de novembro de 1991, regulamentada por meio do Decreto nº 

31.319, de 17 de março de 1992,23 estabeleceu as bases para a política municipal de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente24 e criou: 1 Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 20 Conselhos Tutelares25 e 1 Fundo de 

Atendimento da Criança e do Adolescente.26 O processo que conduziu à aprovação da lei e à 

implantação dos primeiros CTs no município foi documentado e analisado por Cátia Silva 

(1994). Posteriormente, o número de conselhos foi ampliado para 34, em 2001;27 para 35, em 

2005;28 e alcançou o total de 37, em 2008.29 Há discussões para que novos conselhos sejam 

criados. 

 

Estrutura de funcionamento e dinâmica dos conselhos tutelares de São Paulo 

 

As entrevistas com os conselheiros tutelares buscaram identificar as articulações entre 

estes e os demais órgãos do setor público que atuam no SGDCA. Entende-se por articulação 

as conexões existentes entre os atores que compõem o SGDCA e que permitem ou não 

efetivar o papel dos conselhos. Nogueira Neto (2004) ressalta que os conselhos tutelares 

                                                 
23 A lei foi regulamentada pelo Decreto nº 31.319/1992, com alterações posteriores. 
24 Lei no 11.123, art. 2º: Define que três linhas de ação das políticas de atendimento serão municipais: as políticas 
sociais básicas, as políticas de assistência social e as políticas de proteção especial. Como se pode notar, apenas 
as políticas de garantias de direitos não foram incluídas porque envolvem conflitos de natureza jurídica, que 
extrapolam o âmbito da esfera municipal. 
25 Foram criados os seguintes conselhos: Butantã; Campo Limpo; Capela do Socorro; Ermelino Matarazzo/São 
Miguel; Freguesia do Ó; Guaianases; Ipiranga; Itaquera; Lapa; Mooca; Penha; Perus/Pirituba; Pinheiros; 
Santana; Santo Amaro; São Mateus; Sé; Vila Maria/Vila Guilherme; Vila Mariana; Vila Prudente. 
26 A palavra “atendimento” para denominar o FMDCA consta na Lei no 11.123/1991, artigos 8º, V, e 23. O 
FMDCA foi instituído pela Lei no 11.247/1992 e regulamentado pela Lei no 32.783/1992, com alterações 
posteriores. 
27 Decreto nº 40.996, de 9 de agosto de 2001, foram criados os conselhos de: Ermelino Matarazzo; Jardim 
Helena; Lajeado; Itaim Paulista; Sapopemba; Cidade Tiradentes; Jaçanã; Brasilândia; Pirituba; Jabaquara; 
Cidade Ademar; Jardim Ângela, hoje denominado M’Boi Mirim; Parelheiros e Grajaú.. 
28 Decreto nº 45.513, de 23 de novembro de 2004, criou o Conselho Tutelar de Aricanduva e reorganizou a 
abrangência territorial dos seguintes conselhos: Casa Verde; Cidade Ademar; Jabaquara, Jaçanã e Pirituba.  
29 Foram criados os CTs de Aricanduva e José Bonifácio, ambos na região leste. 
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funcionam como contenciosos administrativos,30 dirimindo administrativamente conflitos 

sociais. Os CTs não são órgãos executivos: requisitam, encaminham e advertem. Por isso, a 

efetividade de suas ações depende da execução feita por outros órgãos. A descrição do fluxo 

básico tem por objetivo descrever a dinâmica do funcionamento tutelar. 

Nesta parte, o enfoque é o recebimento de uma denúncia pelo CT e a medida aplicada. 

No caso, o objeto de reflexão são as medidas que requerem ações de algum órgão público. As 

entrevistas feitas com os conselheiros trouxeram também demandas que os CTs recebem do 

setor público e que são retomadas no segundo bloco de entrevistas. 

 

Fluxo básico de atendimento nos conselhos tutelares 

 

O fluxo de atendimento do CT, ilustrado pela Figura E (p. 68), acontece da seguinte 

forma: 

 

1) O CT recebe a denúncia e registra a ocorrência. A denúncia pode ser feita 

pessoalmente; por escrito; por telefone nos números 181 ou 100, caso em que pode 

ser anônima, conseguindo o denunciante preservar sua identidade. O número 181 é 

do Disque Denúncia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e o número 100 é do 

Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República. Ligações feitas para o número do CT são orientadas para que a pessoa 

vá ao conselho pessoalmente ou ligue para os números citados. Cabe lembrar que 

quando o Sipia CT estiver implantado, haverá um canal de denúncias online.  

 

2) Após o registro, a denúncia é apurada. Nesta fase, o conselheiro vai ao local da 

ocorrência para checar as informações. Não é necessário flagrante, porque o 

conselheiro não faz perícias técnicas; por isso, a visita pode ser agendada. O 

conselheiro não tem poderes para entrar no local sem permissão. Mas se for 

                                                 
30 Contencioso administrativo: assim se designa o órgão da Administração Pública a que se atribui o encargo de 
decidir, sob o ponto de vista de ordem pública e tendo em vista a utilidade comum, toda matéria obscura ou 
controversa ou todos os litígios havidos com o poder administrativo. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, site 
oficial). 



68 
 

impedido de confirmar o problema, em situações extremas, poderá requisitar 

proteção policial. O conselheiro relatou que, pelo fato de serem conhecidos na 

região onde trabalham, eles costumam ser recebidos com respeito, mesmo em 

lugares considerados muito violentos. 

3) Apurada a denúncia, é dado o parecer sobre a sua pertinência. Se for considerada 

improcedente, ficará registrada e poderá contribuir caso haja nova denúncia, para 

um “histórico” de ocorrências. Se for procedente, o CT deverá aplicar uma medida 

de proteção pertinente ao caso. 

Figura E – Fluxo básico de atendimento dos conselhos tutelares 

 

 

 

 

Perfil dos conselhos tutelares entrevistados 

 

As entrevistas com os conselheiros tutelares tinham como objetivo inicial descrever 

dois fluxos: a) aqueles gerados por demandas recebidas pelos CTs do setor público e b) os 

gerados por demandas realizadas pelos CTs ao setor público. A conversa com os conselheiros 
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mostrou a dificuldade que estes têm em situar os fluxos. Há circunstâncias em que os 

conselheiros entendem que o “outro lado” colabora no encaminhamento e chegam a se referir 

a estes atores como parceiros, sendo estes, por isso, aqui denominados de “facilitadores”: 

facilitam a execução de uma medida, influenciando positivamente o fluxo oriundo dos 

conselheiros tutelares. Em outras circunstâncias, os conselheiros não conseguem ou têm muita 

dificuldade de fazer com que as deliberações sejam cumpridas – situações denominadas 

“gargalos” –, pois interferem negativamente no fluxo do SGDCA. No segundo grupo de 

entrevistas, foram escolhidas pessoas que trabalham no setor público em órgãos identificados 

como “facilitadores” ou “gargalos”.  

Em um estudo feito pelo Instituto Pólis em 2007, foram identificados como “gargalos” 

aqueles que diziam respeito às limitações no encaminhamento a equipamentos públicos, tais 

como creches, hospitais, bibliotecas e assim por diante. A preocupação do presente estudo é 

de outra natureza, é observar todo tipo de articulação existente entre conselhos tutelares e 

órgãos públicos que se destacaram. Conforme mostram as entrevistas, há ocasiões em que as 

articulações são positivas e os encaminhamentos contribuem para o funcionamento do 

SGDCA, em outras situações a articulação é negativa e, assim, as articulações podem 

contribuir para efetivar direitos de crianças e adolescentes ou, ao contrário, dificultar tal 

efetivação. 

Nos órgãos entrevistados buscou-se descrever o mesmo fluxo mencionado pelos 

conselheiros, mas sob a perspectiva do entrevistado. Todas as entrevistas foram individuais e 

feitas presencialmente, permitindo a observação do local de funcionamento dos conselhos e 

dos órgãos visitados.31 

Conforme ilustra o Quadro 4, no primeiro bloco de entrevistas foram entrevistados 

quatro conselheiros tutelares, sendo um de cada conselho selecionado: Aricanduva, codificado 

como T1; M’Boi Mirim, T2; Ipiranga, T3 e Pinheiros, T4. 

 

 

                                                 
31 Dentre os entrevistados, apenas um dos conselheiros tutelares já conhecia a pesquisadora de um curso de 
formação que ocorreu em 2009. Com todos os entrevistados, do primeiro e do segundo bloco, o contato inicial 
foi feito por telefone. Ao me apresentar, explicava o objetivo da dissertação e agendava o horário da entrevista. 
Apesar da explicação prévia sobre os objetivos da conversa, havia certa insegurança por parte daqueles que não 
conheciam a pesquisadora, principalmente por parte dos conselheiros (tutelares e de direitos), mas isso se 
dissipou ao longo das entrevistas. Em um dos conselhos tutelares, o conselheiro ofereceu-me para sentar uma 
cadeira sem encosto, possivelmente porque queria reduzir o tempo da conversa, pedi para mudar. Depois este 
conselheiro pediu o número do meu documento de identificação. 
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Quadro 4 – Localização dos conselheos tutelares entrevistados 

Região Conselho Tutelar Número de entrevistados 
Código do 
conselheiro 
entrevistado 

Leste Aricanduva 1 T1 

Sul M’Boi Mirim 1 T2 

Sul Ipiranga 1 T3 

Oeste Pinheiros 1 T4 

 

Os conselhos de Aricanduva, M’Boi Mirim e Ipiranga têm em comum o fato de que os 

atendimentos e encaminhamentos feitos dizem respeito, majoritariamente, à população 

residente nas áreas onde os conselhos estão localizados, enquanto no Conselho de Pinheiros 

há grande volume de atendimento a crianças e adolescentes que estão em situação de rua ou 

que residem em outros bairros e se deslocam para aquela região em busca de trabalhos 

informais e não qualificados ou para esmolar. 

Nas entrevistas com os conselheiros, estiveram presentes três questões: a implantação 

do Sipia CT; a aprovação de um Manual de Procedimentos dos Conselheiros Tutelares; e os 

direitos sociais dos conselheiros. As três questões estão relacionadas às condições de 

funcionamento dos CTs e à adequação dos encaminhamentos tomados pelos conselhos. 

Inicialmente, será feita uma breve exposição do fluxo básico de atendimento nos CTs; 

em seguida, há uma descrição sintética dos CTs entrevistados e das particularidades 

verificadas nesses conselhos – elaborada a partir das entrevistas presenciais e de indicadores 

sociais das subprefeituras –, situando “gargalos” e “facilitadores”. Por fim, segue a descrição 

do funcionamento da Comissão Permanente, cujo representante entrevistado foi codificado 

como CP1. Foi a partir dessas cinco entrevistas que se definiu o segundo bloco de 

entrevistados. 

 

Conselhos tutelares pesquisados 

 

CT de Aricanduva 

O Conselho Tutelar de Aricanduva está localizado na região Leste do município de 

São Paulo. Foi criado em 2005, sendo um dos mais recentes do município. Atende os distritos 
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de Aricanduva, Vila Formosa e Vila Carrão, com uma população total estimada em 259 mil 

habitantes (IBGE/PMSP, 2008).  

A estrutura física fica dentro da Subprefeitura de Aricanduva, sendo o espaço 

reduzido, muito próximo a outras repartições, e as paredes das salas de espessura fina, o que 

dificulta a privacidade dos atendimentos.  

A área do conselho é subdividida em seis pequenos espaços: há um espaço central 

ocupado por uma recepcionista e cinco cubículos em torno desse espaço, um para cada 

conselheiro. Dentro desses cubículos, cabem uma mesa, a cadeira do conselheiro e cadeiras 

ou bancos improvisados para a pessoa que será atendida, além de uma pequena mesa. Há uma 

sala de sigilo, no espaço externo, que não tem sido utilizada, pois é inóspita: sem janelas, 

abafada, cheia de umidade e impregnada por fungos. Há dois computadores, mas o acesso à 

internet é difícil, e as duas impressoras estão sem cartucho. Além disso, não há ficheiros e 

armários com chaves, o que compromete o sigilo dos atendimentos. Não há ventilador, o que, 

associado à cobertura de amianto do galpão da subprefeitura, torna o espaço muito 

desconfortável nos dias de calor. 

Este conselho conta com uma recepcionista que trabalha em período integral, atende 

as ligações e executa pequenas rotinas diárias. O controle do orçamento do conselho é feito 

pelos conselheiros. Dos conselhos visitados, é o único que atualmente dispõe de auxiliar. Este 

CT dispõe de um motorista para transportar os conselheiros para os atendimentos. 

Semanalmente, o colegiado se reúne para trocar informações sobre o que ocorreu ao longo da 

semana e para discutir as questões mais complexas. 

A população residente na área atendida tem perfil variado. Conforme o quadro 

disponível no Apêndice C, a renda média do trabalho assalariado equivale à média do 

município. Segundo o conselheiro entrevistado, há bolsões de pobreza, como na área de Vila 

Nova Iorque, e “ilhas de prosperidade”, a exemplo dos condomínios de luxo do Jardim Anália 

Franco. Um ponto destacado pelo entrevistado é que, independentemente da renda, todo 

mundo busca auxílio do CT, o que muda é o tipo de demanda: “Em condomínios de luxo é 

comum atendermos problemas de brigas entre vizinhos”. A violência contra crianças e 

adolescentes está presente entre pobres e ricos. O que diferencia os dois grupos é que os mais 

pobres vêm atrás de direitos sociais básicos e assistência, enquanto os ricos “vêm em casos 

extremos, quando se esgotaram as possibilidades de procurar os serviços particulares”, afirma 

o entrevistado. 
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Os registros das denúncias são armazenados em formato próprio, pois o Sipia não é 

utilizado neste conselho. Os conselheiros estão sendo treinados para utilizar o Sipia CT. O 

conselheiro entrevistado chama a atenção para o fato de que, no processo de escolha dos 

conselheiros, não foi definido conhecimento de informática como pré-requisito para a 

candidatura ao cargo. Os conselheiros do município têm, portanto, perfis variados, e há 

pessoas que nunca trabalharam com um computador. Dessa forma, antes de um treinamento 

sobre o Sipia seria necessário treinar os conselheiros do município sobre noções básicas de 

informática, disponibilizar equipamentos e acesso à internet.  

Apesar de haver um registro próprio, isso acaba se constituindo em um “gargalo”, 

sendo os dados agrupados por um período de doze meses – de julho de um determinado ano 

até junho do ano seguinte –, tendo como referência a posse dos conselheiros. Esse tipo de 

registro de ocorrências, embora tenha utilidade local, não favorece a comparação com outros 

locais.32  

Com isso, os dados individuais deixam de contribuir para a caracterização de 

demandas coletivas (direitos difusos), subsidiando o CMDCA e o orçamento público. 

Os registros apresentados pelo entrevistado mostram que a principal demanda 

existente para este CT é vaga em creche.33 Nessa região, o número de vagas disponíveis é 

inferior à demanda. É feita uma solicitação para a Diretoria Regional de Ensino, que coordena 

o atendimento das creches. Em caso de não atendimento, a justificativa mais comum é de que 

estão aguardando vagas.34 Quando o caso é isolado e não é atendido, ele é encaminhado para 

a Promotoria do Fórum do Tatuapé. Quando há vários casos do mesmo tipo não atendidos, o 

entendimento é que se trata de um problema de direito difuso, por isso este CT habitualmente 

agrupa vários casos e os encaminha para a Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses 

Difusos e Coletivos da Infância e Juventude da Capital. Esse tipo de encaminhamento 

demonstra desconhecimento do ECA, tanto no que diz respeito ao procedimento que deveria 

ser adotado quanto ao reconhecimento da autonomia do CT. O CT é autônomo, não 

necessitando acionar o Ministério Público. Por si mesmo, poderia representar ao juiz para que 

                                                 
32 Não há garantia de que a periodicidade da informação seja a mesma de outros locais, e também há a 
possibilidade de que as denúncias sejam classificadas de forma distinta dos padrões adotados em outros locais. 
33 O ECA define que é dever do Estado assegurar atendimento em creche para crianças de 0 a 3 anos e em pré-
escola para crianças de 4 a 5 anos (Lei no 8.069, art. 54, IV). As creches fazem parte do Sistema de Educação 
Básica do Município desde 1996, quando foi promulgada a Lei de Diretrizes da Educação. 
34 O conselheiro entrevistado enfatizou que o Poder Executivo está comprometido em resolver o problema de 
vaga em creche, que foi estabelecido como meta dentro da Agenda 2012. Um exemplo prático disso é que o 
prazo necessário para conveniar uma creche foi reduzido de mais de um ano para dois a três meses. 
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o descumprimento de sua deliberação fosse julgado.35 O juiz, por sua vez, abriria o processo e 

exigiria, de quem descumpriu a determinação do conselho tutelar, que se justificasse e se 

defendesse. O fato seria então comunicado ao promotor, para que este também tomasse parte 

no processo36. O julgamento do juiz consideraria a versão do conselho tutelar; a da parte que 

descumpriu a determinação, neste caso a creche, que não disponibilizou a vaga, e a 

manifestação do promotor.37 

O fato de um conselho tutelar agrupar várias ocorrências sobre vagas em creches 

indica a ausência de uma política pública que atenda uma região do município. Mas os 

conselhos tutelares foram concebidos para atender demandas individuais e coletivas.38 

Questões de direitos difusos dizem respeito ao conselho de direitos.39 Se o conselho tutelar 

detecta que não há vagas disponíveis para um grupo, há necessidade de uma política pública, 

por isso poderia encaminhar o problema ao CMDCA para que fosse elaborada uma política 

pública. Há algumas hipóteses para a falta de articulação com o CMDCA. A primeira é de que 

o CT desconheça o procedimento que poderia ser adotado. A segunda é a de que não há 

diálogo, não há articulação entre CT e CMDCA, ou seja, existe “um gargalo”. A terceira é de 

que o CMDCA não tem poderes para deliberar sobre a política pública, por isso recorre ao 

Ministério Público ou à Vara da Infância. A quarta é que talvez busque celeridade no 

processo: como o Ministério Público é obrigatoriamente parte no processo, a incorporação 

desse ator do SGDCA no início da representação pode reduzir o tempo de tramitação. A sexta 

é de que por ter dificuldade em elaborar a representação: uma vez que não domina os termos 

técnicos, acaba delegando esse papel a um órgão que detém conhecimento sobre o jargão 

jurídico. Finalmente, a situação parece indicar que este CT desconhece a autonomia que tem 

para acionar a autoridade judiciária quando uma determinação sua é descumprida. Esse 

aspecto mereceria, num outro momento, uma investigação mais aprofundada. 

A respeito do fato detectado por este conselho de que a população pobre recorre a essa 

instância para ter acesso a políticas sociais básicas, abre-se a possibilidade de que esta parcela 

da população somente tinha acesso aos direitos básicos por meio de um juiz, como acontecia 

                                                 
35 ECA, Lei no 8.069/1990, art. 136, III, “a”. 
36 ECA, Lei no 8.069/1990, art. 122. 
37 Nesta situação o Ministério Público não é autor da ação, atua como custos legis, um “fiscal da lei”. Segundo o 
artigo 204, do ECA, “a falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada 
de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado”. 
38 Os direitos difusos são de competência dos conselhos de direitos. ECA, art. 136. 
39 O art. 88, II, do ECA, atribui aos conselhos de direitos em todos os níveis (federal, estadual e municipal) o 
papel de deliberar e controlar todas as ações das política de atendimento, articulando as ações governamentais e 
não governamentais. ECA, art. 86. 
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na vigência do Código de Menores. A dificuldade de acesso a políticas públicas –  e vaga em 

creche é um exemplo disso – aproxima o CT do Juizado da Infância e do Ministério Público, 

que são entendidos como “facilitadores” para deliberar medidas. Quando questionado se a 

Vara da Infância solicita relatórios para avaliar situações irregulares, o entrevistado responde: 

“Às vezes, a juíza determina que faça relatórios e as visitas têm prazo” [T1]. Este depoimento 

chama a atenção para a questão sobre a autonomia do CT em relação à Vara da Infância e 

Juventude. O ECA prevê que os CTs devem providenciar medidas administrativas 

estabelecidas pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional;40 por isso 

solicitações desta natureza estão dentro do que se espera da atuação de um conselheiro tutelar. 

Não se espera que os conselheiros executem as medidas. 

A região de Aricanduva carece de aparelhos sociais para tratamento de viciados em 

drogas e de instituições que prestem atendimento psicopedagógico às vítimas de violência. O 

tratamento de viciados em drogas, por exemplo, exige terapia feita a longo prazo; assim, seria 

necessário ampliar os convênios para que houvesse estrutura suficiente para atender novos 

casos.41 Também faltam entidades para atendimento de vítimas de violência. Em dezembro, 

quando ocorreu a entrevista, fazia cinco meses que tinha sido suspenso um convênio com a 

Rede Criança,42 projeto que contava com cinco psicólogos, assistente social, e tinha 

capacidade de atender 70 crianças vítimas de violência. “O convênio foi suspenso e não há 

nada que o substitua”, afirma o conselheiro entrevistado [T1]. A falta de entidades de 

atendimento, agravada pelo encerramento do convênio com a Rede Criança, exige que o CT 

tente soluções alternativas, tais como identificar clínicas que possam prestar atendimento.  

 

 

 

                                                 
40 O artigo 136, inciso VI, prevê que o Conselho Tutelar providencie medidas administrativas: I - 
encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e 
acompanhamento temporários; III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - 
inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 
41 Como já foi dito, o CMDCA é o órgão responsável pelos convênios com as entidades de atendimento. 
42 Rede Criança de Combate à Violência Doméstica, organização que atua nas regiões sul e leste do município 
por meio de um convênio com a prefeitura. Atende na região de São Miguel Paulista, tendo sido montado um 
projeto piloto na Vila Carrão por um ano, com recursos do FUMCAD, e renovado por mais um ano. Passado 
esse período, a entidade não conseguiu vincular o programa desenvolvido em Aricanduva à Secretaria de 
Assistência Social e o convênio foi cancelado. Segundo o conselheiro entrevistado, esta ONG continua 
atendendo em São Miguel Paulista e em outras localidades do município. 
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CT de M’Boi Mirim  

O Conselho Tutelar de M’Boi Mirim está situado na região sul do município e atende 

o distrito do Jardim Ângela, onde residem em torno de 285 mil habitantes.  

Até meados de 2008, o CT de M’Boi Mirim atendia dois distritos: Jardim Ângela e 

Jardim São Luís, este último com 259 mil habitantes. No período de 2005 a 2008, o Jardim 

Ângela representou 53% das demandas e o Jardim São Luís os 47% restantes. Devido à 

pressão da população local, foi criado o CT do Jardim São Luís por meio de um decreto 

municipal de fevereiro de 2008. A eleição para conselheiro foi em maio e a posse em junho 

daquele mesmo ano. Essa eleição coincidiu com a dos demais conselheiros do município. Por 

isso, também em junho de 2008, houve troca dos membros do CT de M’Boi Mirim, 

permanecendo apenas um conselheiro da gestão anterior, que foi reeleito. Esse conselheiro 

reeleito contribuiu para a formação dos demais e para o entendimento sobre o papel do 

conselho. No momento da posse dos conselheiros, não havia um espaço físico para o novo 

conselho, e, por isso, os dois conselhos permaneceram dentro do mesmo prédio da 

Subprefeitura de M’Boi Mirim, dividindo a mesma área até outubro de 2009. Enquanto 

permaneceram no mesmo espaço, os conselheiros se revezavam para utilizar as duas salas de 

atendimento existentes e dividiam os mesmos motoristas. Por meio de uma representação no 

Ministério Público, o CT do Jardim São Luís ganhou sede e motorista próprios, saindo do 

prédio da subprefeitura entre outubro e novembro de 2009. Apesar disso, os dois conselhos 

continuam dentro do distrito do Jardim São Luís, pois é nesse distrito que está situada a 

subprefeitura.  

O CT de M’Boi Mirim fica dentro da subprefeitura, em um local um pouco afastado 

das outras repartições que compartilham o mesmo prédio. A área é dividida em cinco espaços 

separados por divisórias de fina espessura: a recepção, onde ficam uma mesa, uma cadeira e 

um aparelho de telefone; uma sala ampla, onde os cinco conselheiros executam rotinas 

diárias; uma sala de reunião e duas salas menores para atendimentos sigilosos. Estas duas são 

totalmente fechadas, sem janelas, cada uma com uma mesa e três cadeiras. O conselho possui 

dois carros; cinco computadores, “sendo que somente dois funcionam adequadamente”; três 

impressoras; máquina fotográfica e móveis novos (mesas, cadeiras e armários com chaves). A 

obtenção desses recursos é entendida como uma conquista pelos conselheiros, não apenas pela 

precariedade da infraestrutura existente em boa parte dos CTs do município, mas também 

pelo fato de terem sido obtidos por meio de negociação com a Coordenadoria de 
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Administração e Finanças (CAF),43 quando boa parte dos CTs desconhecem os canais de 

acesso aos recursos orçamentários do próprio conselho. O que deveria ser pré-requisito para o 

funcionamento de um conselho tutelar acaba sendo comemorado como uma vitória quando 

alcançado.  

Este CT fechou uma parceria com a Universidade Mackenzie, que disponibiliza dois 

estagiários de psicologia, uma vez por semana, para auxiliar no atendimento de casos que 

necessitem de uma avaliação técnica: “Através desta parceria estão sendo elaborados projetos 

que visam atender a necessidade da região”. Não há recepcionista, havendo um motorista da 

subprefeitura para o atendimento em horário comercial, das 8 às 18 horas, e outro para o 

plantão noturno.  

Os indicadores sociais mostram que as condições de vida na região estão entre as mais 

precárias do município. O Jardim Ângela ganhou projeção internacional com a divulgação de 

um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1996 que indicava a região como a 

mais violenta do mundo. Desde então, houve intensa mobilização de movimentos sociais 

locais, que conseguiram acesso a equipamentos sociais, políticas públicas e produziram 

substancial queda da violência. Apesar disso, o indicador de violência ainda é um dos mais 

elevados no município, e, historicamente, a razão entre a dotação orçamentária recebida e o 

número de habitantes dessa subprefeitura tem se mantido entre as menores de São Paulo.  

Há certa homogeneidade no padrão de vida dos moradores da região, ao contrário do 

que se verifica nas regiões onde se situam outros conselhos selecionados. As demandas 

atendidas neste CT se referem à população local. As condições de vida precárias acarretam, 

porém, o deslocamento de crianças desta região para outras, de renda mais elevada. 

As demandas mais frequentes nesse CT dizem respeito às vagas em creches e em 

EMEIs. Assim como o de Aricanduva, o CT de M’Boi Mirim aciona a Diretoria Regional de 

Ensino. Quando a demanda não é atendida, é encaminhada para o Ministério Público se for 

demanda individual, ou para a Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e 

Coletivos da Infância e Juventude da Capital, quando há vários casos simultâneos. Esse tipo 

de solução, verificada também em Aricanduva, parece que está se institucionalizando no 

município. Segundo os conselheiros entrevistados [T1 e T2], foi um encaminhamento 

acordado com a Promotoria, mas tal procedimento acaba colocando os CTs numa relação de 

subordinação ao Ministério Público. 

                                                 
43 É a instância dentro da subprefeitura que gerencia a dotação orçamentária do CT. 
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A região conta com diversas organizações sociais e grupos de apoio. No entanto, os 

núcleos de atendimento para crianças e adolescentes vitimizados existentes são insuficientes 

para atender a demanda, havendo carência de equipamentos sociais. 

As ocorrências são armazenadas até o presente em registros próprios. Ao mesmo 

tempo, todos os conselheiros estão sendo treinados para utilizar o Sipia CT, havendo a 

expectativa de que novos equipamentos sejam disponibilizados para o CT. O histórico de 

atuação dos movimentos sociais na região deve contribuir para que a atual gestão compreenda 

a sua atuação dentro do contexto de mobilização que existe nesta região. Isso é depreendido 

pelo material utilizado pelo CT para prestar contas à comunidade local e divulgar o trabalho 

que faz. Esse material se inicia com imagens da caminhada de 40 dias, de iniciativa popular, 

feita até Brasília, para levar as assinaturas que se converteram no artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988, inserindo crianças e adolescentes como cidadãos e institucionalizando os 

conselhos como espaços de mobilização local. Alguns resultados alcançados são atribuídos à 

mobilização. Entre eles está a obtenção de mobiliário novo, que é entendido como uma 

conquista, posto que boa parte dos CTs opera em condições precárias, e o conselho está 

localizado em região precária. É importante ressaltar que o perfil socioeconômico e a 

mobilização social identificados nas entrevistas (conselheiro e assistente social)44 estão dentro 

do que se esperava na seleção, no momento em que os conselhos foram escolhidos para as 

entrevistas. 

Segundo o entrevistado deste CT, existe na região uma rede social que funciona. Há 

integração entre movimentos sociais, conselho tutelar, Assistência Social, autoridade 

judiciária e Ministério Público. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é 

entendido como um importante parceiro do CT: “Podemos enviar um ofício ou falar 

pessoalmente, somos prontamente atendidos”, comenta o conselheiro entrevistado. Também o 

Judiciário e o Ministério Público são mencionados como órgãos que costumam respaldar a 

atuação dos conselheiros.  

Por isso, superado o impasse inicial, quando a atual gestão teve que disputar espaço 

físico com outro conselho, a Assistência Social, a autoridade judiciária e o Ministério Público 

são entendidos como “facilitadores”. As dificuldades locais decorrem da política pública e 

refletem a fragilidade do CMDCA e a relação com o Poder Executivo, aqui considerados 

como “gargalos”. 

                                                 
44 A entrevista com um representante do CRAS aparece mais adiante. 
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CT do Ipiranga 

Localizado na região Sul, este CT atende à população dos distritos do Ipiranga, 

Cursino e Sacomã. Residem nesta área pouco mais de 429 mil habitantes, um número que 

corresponde a mais do que o dobro do recomendado pelo Conanda. 

Dentre os CTs visitados, o CT do Ipiranga é o único estabelecido em um prédio 

próprio. Isso permitiu que o espaço fosse organizado de forma mais lúdica para o atendimento 

de famílias e do público infanto-juvenil. Está instalado em um sobrado construído em uma 

área de 125 m2, localizado a uma distância de 500 m da subprefeitura. Isso conferiu maior 

privacidade aos atendimentos, e a elaboração de um ambiente mais adequado ao atendimento 

de famílias, crianças e adolescentes. Na parte inferior do sobrado há três espaços: a) recepção, 

onde ficam dois aparelhos de telefone, um fax e um armário; b) sala de espera, que dispõe de 

oito cadeiras de plástico, uma TV colorida de 29 polegadas fixada na parte alta da parede, um 

aparelho de DVD, livros e DVDs infantis; c) uma brinquedoteca. As paredes da sala de espera 

e da brinquedoteca possuem imagens coloridas, quadros e desenhos. No quintal, há mais 

brinquedos, e mais ao fundo, uma edícula com uma pequena cozinha equipada com fogão, 

mesa e geladeira duplex. No andar superior, há três salas: uma sala menor com duas mesas e 

duas cadeiras; outra, também pequena, com o único computador que funciona, mas sem 

internet; a terceira sala, que fica na parte do fundo, é mais ampla, com três mesas maiores e 

cadeiras. Nessa sala há um computador quebrado. Os armários-arquivos e as prateleiras estão 

distribuídos nessas três salas. O espaço deste conselho é arejado e lúdico, o que facilita o 

atendimento. No entanto, a ausência de computadores e de internet limita a execução das 

rotinas diárias.  

Em 2009, havia uma auxiliar temporária que ficava na recepção e realizava rotinas 

diárias. Permaneceu neste CT por nove meses, mas seu contrato não foi renovado. Há um 

motorista terceirizado que presta serviços no período das 8 às 18 horas, sendo utilizado o 

motorista da subprefeitura nos plantões noturnos. Este conselho, como o de Aricanduva, adota 

a prática de reuniões semanais para tomar decisões e fazer eventuais ajustes. 

A renda média do trabalho assalariado nesta subprefeitura equivale a um patamar 62% 

acima do padrão municipal, como se pode verificar no Apêndice C. No geral, as condições de 

vida são mais favoráveis aqui do que o que se verifica em Aricanduva e M’Boi Mirim, mas 

abaixo do que o que se verifica em Pinheiros. 
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Porém, não há dados disponíveis sobre as ocorrências no CT do Ipiranga. O 

conselheiro entrevistado supõe que o maior número de demandas seja por creches e EMEIs. 

Destaca que, no início do ano, o número de queixas por falta de vagas costuma ser maior. 

“Não temos registros das ocorrências do CT, mas creche é sempre o principal problema”, 

afirma [T3]. Um dos motivos para a falta de registro seria a falta de equipamentos de 

informática. Em dezembro de 2009, dispunham de apenas um computador funcionando e 

estavam sem acesso à internet. 

O fluxo de atendimento para o problema de creche adota o mesmo padrão verificado 

em Aricanduva e M’Boi Mirim. É feita a requisição da vaga para a Diretoria Regional de 

Ensino. Quando a requisição do CT não é atendida, o Ministério Público é acionado. O 

entrevistado é categórico em afirmar que diante de uma requisição não atendida, sempre 

recorre ao MP. Os trabalhos feitos por Sêda (1995; 2005) e por Nogueira Neto (2004) 

identificam situações em que o CT se coloca como autoridade, ameaçando os demais atores 

do SGDCA. A suposição do ECA é de que o CT tenha autonomia, não se coloque acima nem 

abaixo dos demais atores. Segundo esses autores, o reconhecimento e a compreensão dos 

papéis atribuídos a cada ator é essencial para que haja de fato um fluxo, com demandas e 

atendimentos. 

Dentre os atendimentos feitos pelo CT do Ipiranga, o entrevistado menciona que o juiz 

costuma pedir parecer do CT “porque não acredita no trabalho da assistente social do 

município”. O fato mencionado mereceria um acompanhamento mais minucioso, como, por 

exemplo, observar as solicitações feitas pelo juiz e análise das respostas dadas por este 

conselho. O ECA atribui ao CT o papel de providenciar as medidas adotadas pelo juiz, em 

decorrência do fato de o CT ter “herdado” funções administrativas que eram antes 

desempenhadas pelos juízes de menores. Não é papel do CT executar medidas, 

desempenhar funções de assistente social ou de psicólogo. No atendimento relatado pelo 

conselheiro, existe também a possibilidade de que haja subordinação do CT, colocando-se 

este como uma assessoria da autoridade judiciária. 

O fluxo entre conselho e escola é menos intenso. Não existiria, por parte das escolas, 

compreensão do papel do conselho. O artigo 54 do ECA estabelece o que os estabelecimentos 

de ensino devem comunicar: maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de faltas 

injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; e elevados níveis de 

repetência. Segundo o conselheiro entrevistado, as escolas costumam comunicar ausências 
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excessivas e sem justificativa porque a lei a tanto as obriga; fora isso, procuram “abafar 

situações”, evitando relatar alguns conflitos. Para esse conselheiro, o nome do conselho, com 

a palavra “tutelar”, acaba gerando distorções: a escola se utiliza dos conselhos para 

amedrontar crianças. Estes costumam ser chamados para participar de reuniões nas escolas 

para tratar de problemas sobre “tribos, gangues, pulseiras.”45 A fala desse conselheiro pareceu 

contraditória, talvez porque, apesar da diversidade de estabelecimentos de ensino existente na 

região, ele tenha falado de forma genérica. 

O entendimento do conselheiro entrevistado é de que a Vara da Infância e o Ministério 

Público são “facilitadores”. Ele entende o juiz como um “parceiro”, e, sobre o Ministério 

Público, afirma “é o nosso apoio”, pois sempre é invocado se uma determinação do CT não é 

atendida. A relação com a subprefeitura é entendida como um “gargalo” pela dificuldade de 

compreensão e acesso aos recursos orçamentários. A fala sobre a assistência social é de que a 

atuação não é adequada. No entanto, este conselheiro relata que costuma solicitar abrigo para 

crianças e adolescentes que sofrem maus-tratos. O conselheiro inclui nessa categoria: 

violência; não matricular os filhos na escola; problemas com habitação; higiene e crianças 

com piolho. Dentro da categoria “maus-tratos” estão elencados diversos elementos que, 

possivelmente, são associados à situação de pobreza das famílias. Abrigar crianças e 

adolescentes nessa situação era uma prática legalmente reconhecida no Código Mello Mattos 

e no Código de Menores. A orientação do ECA é pela proteção integral, o reconhecimento de 

crianças e adolescentes como cidadãos, priorizando o direito à convivência familiar e 

comunitária. O fluxo esperado numa situação como essa seria a inclusão da família num 

programa multidisciplinar, que envolvesse orientações à família; inclusão em programas de 

renda; matrícula dos filhos em escola; apoio da área de saúde e assim por diante. Uma 

hipótese subjacente à fala do conselheiro é de que o juiz da Vara da Infância e o CT têm o 

mesmo entendimento sobre o que significam “maus-tratos”, o que poderia ocasionar conflito 

com a concepção da assistência social. Seria necessário um acompanhamento mais 

aprofundado da rotina deste conselho para entender as concepções e os procedimentos 

adotados. 

 

 

                                                 
45 Refere-se ao uso de pulseiras de silicone coloridas que se tornou moda entre crianças e adolescentes. Alguns 
utilizam por modismo, outros para comunicar dados sobre a atividade sexual entre os adolescentes, que vão 
desde um abraço até o sexo propriamente dito. 
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CT de Pinheiros 

Este conselho tutelar foi criado em 1991 e está localizado na região oeste do 

município. Atende os distritos de Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista e Pinheiros, 

com uma população total estimada em 233,6 mil habitantes (IBGE/PMSP, 2008).  

O conselho fica dentro da Subprefeitura de Pinheiros, numa pequena casa separada do 

prédio principal. Há uma pequena brinquedoteca e três salas: a da recepção e duas que são 

utilizadas pelos conselheiros para o atendimento. A pintura está descascando e há buracos no 

forro do teto. 

No período das 8 às 18 horas, o conselho dispõe de carro próprio; entre as 18 e as 22 

horas, há carros da suprefeitura, que às vezes têm resistência para atender ao conselho tutelar 

(quando consideram que o deslocamento sai da jurisdição); das 22 às 8 horas, há um motorista 

de empresa terceirizada.46 

Os moradores residentes nas áreas atendidas por este CT têm elevado padrão de renda 

quando comparados a moradores de outras subprefeituras do município. Por isso, T4 relata: 

“Pouco é oferecido para a região, pois a prefeitura supõe que não há favela, não há pobre”. 

Mas este CT atende ricos e pobres: “O rico é mais difícil, porque acham que pode tudo” [T4]. 

Segundo T4, as camadas de renda mais altas brigam por bens, por pensão alimentícia, e há 

disputa entre os pais envolvendo os filhos, em casos extremos, que chegam a uma situação de 

“Síndrome de Alienação Parental”.47 Mas a maior demanda vem mesmo das camadas mais 

pobres. A existência de demanda por parte de todas as camadas sociais favorece um 

entendimento por parte dos atores do SGDCA de que há outro contexto no atendimento de 

crianças e adolescentes, uma política pública universal, não mais destinada ao atendimento de 

“situações irregulares”. 

A principal demanda é por vaga em creches, seguida por educação infantil e escolas. A 

particularidade deste conselho é que esta demanda é, em boa parte, oriunda de não residentes 

na subprefeitura. Há um grande número de pessoas de outros municípios da Grande São Paulo 

ou residentes em outras subprefeituras que para lá se deslocam porque trabalham na região de 

Pinheiros e demandam vagas em creches, educação infantil e vagas nas escolas, influenciando 

também os índices de evasão escolar das escolas públicas. Em função dessas necessidades, há 

                                                 
46 O CMDCA também oferece veículos para os plantões noturnos, que nunca teria sido utilizado por este 
Conselho. 
47 Muito frequente em casos de separação em que um dos parceiros se utiliza do filho como instrumento de 
agressividade direcionada ao parceiro. 
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muito contato com a Vara da Infância e Juventude. Como afirma o conselheiro entrevistado: 

“O juiz quer resolver o problema de vaga em creche” [T4]. 

Uma parte da população que se desloca para a região de Pinheiros se ocupa de 

trabalhos informais e não qualificados ou vive de esmola, seja porque não conseguiu vaga em 

creches ou escolas, ou porque necessita reforçar a renda familiar. Há também moradores em 

situação de rua que tentam ter acesso aos equipamentos sociais disponíveis na região ou 

coletar as sobras deixadas pelos moradores de renda mais elevada. Segundo T4, alguns 

moradores da região e “usuários do bairro” – pessoas que não residem na região, trabalham ou 

passam pelo bairro – contatam o CT para solicitar que se faça “abordagem aos garotos de 

rua”. T4 expõe que também o setor público demanda esse tipo de atuação do conselho. Essas 

requisições não costumam ser atendidas. Primeiro porque, explica T4, o conselho não é um 

órgão executivo, só faz requisições e encaminhamentos. Segundo pondera T4, porque o 

objetivo é zelar por direitos, e considera que os garotos de rua estão privados de direitos e 

necessitam de outro tipo de trabalho e acompanhamento. T4 comenta que conselheiros de 

gestões anteriores tinham a prática de colaborar com a remoção da população pauperizada por 

desconhecerem o papel do conselho. Essa divergência de interpretação tem dificultado o 

diálogo com o serviço de Assistência Social (CRAS). Essa questão será tratada mais adiante, 

dentro do item “Assistência Social e Conselhos Tutelares”. 

A demanda feita ao conselho tutelar também decorre do entendimento sobre qual deve 

ser o seu papel. Quando a demanda é incompatível com a concepção existente dentro do 

próprio conselho, há conflito entre os atores, ficando prejudicado o fluxo de atendimento, 

portanto há um “gargalo”. O entendimento é que o CT é levado a desempenhar um papel que 

foge de sua atribuição, por isso o conselheiro entrevistado manifesta grande expectativa em 

torno da divulgação de um Manual de Procedimentos dos Conselheiros Tutelares, previsto 

para o início de 2010. “O objetivo é padronizar. Há muito que é feito atualmente e que não 

poderá ser feito se o manual for aprovado”, explica T4. Esse manual está sendo discutido 

desde 2002, mas até hoje não foi concluído. No momento atual, é a Secretaria dos Negócios 

Jurídicos do município quem está com a redação do texto e coordena o grupo que está 

elaborando o manual. Participam desse grupo: o Comitê Permanente dos Conselhos Tutelares; 

o CMDCA; juízes e promotores. 

Neste conselho, as informações vêm sendo cadastradas no Sipia web desde o final de 

2009, ou seja, desde o lançamento da nova versão. Há preocupação por parte deste conselho 
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em armazenar dados retroativos a 2006. O objetivo alegado é comprovar o volume de 

atendimentos e melhorar o acompanhamento dos casos. 

 

Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares de São Paulo 

 

Segundo o representante da comissão entrevistado, a Coordenação da Comissão 

Permanente dos Conselhos Tutelares de São Paulo começou a funcionar em 2001 com oito 

membros, e hoje é composta por 12, que são escolhidos pelos 185 conselheiros tutelares do 

município. Tem por objetivo reunir os 37 conselhos tutelares existentes no município para 

facilitar o diálogo com o Poder Executivo. 

A coordenação é composta por 12 membros, sendo oito coordenadores setoriais e quatro 

representantes de comissões de acompanhamento, conforme mostra o Quadro 5, a seguir. As 

comissões de acompanhamento abrangem quatro temas: 

• educação: trata de questões relativas à educação, disponibilidade de vagas em creches, 

escola infantil e ensino fundamental;  

• estrutura e direitos sociais: lidam com problemas referentes à estrutura física dos CTs, 

instalações, telefonia e também com os direitos sociais dos conselheiros;  

• medidas socioeducativas: apura a situação dos adolescentes em regime de medida 

socioeducativa e fiscalizar a Fundação Casa;   

• políticas públicas: envolve ações de promoção e garantia de direitos e discussão da 

política de atendimento a criança e adolescente “em todas suas esferas e de forma 

articulada” [T2].  

 

O município foi divido em quatro coordenações setoriais (Centro/Norte, Sul, Leste e 

Oeste), e em cada setorial foram escolhidos dois conselheiros para compor a coordenação. O 

coordenador-geral costuma ser escolhido por consenso. Quando isso não ocorre, há eleição. 
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Quadro 5 – Composição da Coordenação da Comissão Permanente 
 

Composição Membros 
Comissões de Acompanhamento 

• Educação 
• Estruturas e direitos sociais 
• Acompanhamento de medidas socioeducativas 
• Políticas públicas 

 
1 
1 
1 
1 

  
Coordenações Setoriais 

• Centro/Norte 
• Sul 
• Leste 
• Oeste 

 
2 
2 
2 
2 

  
Total 12 

 

No Conselho do Ipiranga, os cinco conselheiros dividem suas tarefas conforme a 

composição da Comissão Permanente, ou seja, um cuida de questões referentes a medidas 

socioeducativas, outro do setorial, outro da educação e assim por diante. “Mas isso não é 

necessariamente uma regra entre os CTs”, esclarece CP1, podendo um mesmo conselheiro 

participar de mais de uma reunião. 

Os grupos de acompanhamento e as coordenações setoriais se reúnem mensalmente 

para tratar do seu respectivo tema, conforme relato de T1, sendo que costumam participar 

nessas reuniões entre 12 a 15 conselheiros. Se todos os conselhos enviassem um representante 

para participar das reuniões dos grupos de acompanhamento e das reuniões setoriais, haveria 

37 pessoas em cada reunião. Como o número de participantes varia entre 12 e 15, infere-se 

que menos da metade do número de conselhos existentes no município participem das 

reuniões. Isso pode ser um indício de que a Comissão Permanente tenha dificuldades de 

agrupar os conselhos para consolidar uma pauta comum, que possa negociar com o Poder 

Executivo. CP1 relata que houve tentativas de “gerenciar” a Comissão Permanente, 

“colocando conselheiros tutelares fracos e próximos do Poder Executivo”.  

No entender do entrevistado, conselheiros fracos são aqueles que não compreendem o 

papel do conselheiro tutelar e se colocam como porta-vozes do Executivo, deixando de 

contribuir para a formulação de uma pauta que fortaleça os conselhos tutelares. Os doze 

membros da Comissão Permanente participam de reuniões ordinárias mensais.  

CP1 faz críticas quanto ao processo de escolha dos conselheiros tutelares. Apesar de 

ter sido estabelecido o requisito da experiência comprovada no trabalho com crianças e 
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adolescentes, o CMDCA acatou inscrições de candidatos que comprovaram trabalhar em 

entidades que foram cassadas, sendo que alguns foram eleitos. “Acaba entrando gente que não 

tem a experiência necessária e, além disso, sem comprometimento com crianças e 

adolescentes”, pontua CP1. 

O problema de acesso a creches é histórico e atinge todo o município. Na tentativa de 

comprovar que existe uma grande demanda não atendida, a Comissão Permanente deliberou a 

elaboração de um levantamento padronizado. Segundo o representante da Comissão, todos os 

conselhos do município devem receber um ofício com essa deliberação no início de 2010.  

A padronização deve ser feita ao longo deste ano numa ação conjunta com o 

Movimento Creche para Todos, sob organização do Fórum Municipal de Defesa da Criança e 

do Adolescente. A suposição da Comissão é de que as atuais estimativas sobre demanda por 

creches no município estejam subestimadas. Apesar da tentativa de se colocar como 

interlocutora dos conselhos, a Comissão Permanente acaba reproduzindo as dificuldades 

existentes nas unidades separadas, ou seja, nos conselhos. 

 

Principais questões apontadas pelos conselheiros tutelares entrevistados 

 

Nas entrevistas com os conselheiros, os temas que se destacaram são a elaboração do 

Manual de Procedimentos do Conselheiro Tutelar; a implantação do Sipia; a demanda por 

creches no município; a infraestrutura dos CTs; e questões que envolvem direitos sociais e 

trabalhistas dos conselheiros tutelares. 

O entendimento sobre a elaboração do Manual não é homogêneo entre os conselhos 

pesquisados e a Comissão Permanente. O representante da comissão e os conselheiros de 

Aricanduva e de M’Boi Mirim relataram que participam e acompanham as discussões sobre o 

Manual de Procedimentos. O conselheiro de Pinheiros demonstrou grande interesse pelo 

Manual, mas disse que ele estava sendo elaborado pela Secretaria dos Negócios Jurídicos do 

Município. O conselheiro do Ipiranga, quando interrogado, disse que o CMDCA mantinha o 

conselho informado. Esses depoimentos mostram a dificuldade em articular atores que seriam 

diretamente afetados por este Manual, mesmo existindo uma Comissão Permanente. 

Conforme CP1, a discussão sobre o Manual acontece desde 2001. A longa existência desse 

debate indica o diagnóstico de que é necessário padronizar os encaminhamentos feitos pelos 
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conselheiros, sendo uma forma de “definir” operacionalmente uma concepção de política de 

atendimento. A fala do conselheiro de Pinheiros é de que o Manual assegura a atuação dos 

conselheiros, pois os desobriga de efetuar tarefas que não lhes cabem. No segundo bloco de 

entrevistas, a questão foi retomada com os representantes do CMDCA e do Ministério 

Público, por terem sido eses atores apontados como participantes na discussão sobre esse 

Manual. 

Um segundo aspecto que se sobressai nas entrevistas diz respeito aos registros dos 

atendimentos e à implantação do Sipia. No geral, a falta de padronização no registro de casos 

dificulta a comparação das ocorrências entre os conselhos, tornando mais difícil que os CTs 

subsidiem o debate sobre políticas públicas e a formulação do Orçamento Público. Dentre os 

conselhos pesquisados, somente o entrevistado de Pinheiros declarou que o Sipia está sendo 

utilizado. Segundo CP1, além do Conselho de Pinheiros, também estariam utilizando a nova 

versão os conselhos de Santana, Vila Maria, Sé e Vila Mariana. Os demais conselhos 

continuariam utilizando esquemas próprios para armazenar os dados. A nova versão ainda 

está em fase de implantação, e as críticas dos conselheiros se referem à falta de equipamentos; 

à falta de acesso à internet banda larga; e a falta de preparo de parte dos conselheiros, tendo 

em vista que conhecimentos de informática nunca foram exigidos como pré-requisito para 

ocupar o cargo. Segundo informou CP1, a Comissão Permanente está questionando a 

implantação do Sipia por meio da Promotoria de Direitos Difusos, porque teria havido atrasos 

na liberação de recursos do orçamento relativos à implantação do Sipia. Por isso, no segundo 

grupo de entrevistas foram também entrevistados membros da equipe de implantação do Sipia 

CT, que é a mais nova versão desse sistema, com o objetivo de elucidar as mudanças que a 

nova versão representa. 

Tanto as questões dos registros nos conselhos tutelares como a implantação do Sipia 

têm conexão importante com o problema das vagas em creches, recorrentemente citado pelos 

conselheiros como a principal demanda no município de São Paulo. Como veremos adiante, a 

busca de uma via alternativa, em vez de se aliar aos esforços para a implantação do Sipia, 

parece respaldar a opinião de representantes do CMDCA de que os conselheiros tutelares 

consideram o Sipia uma forma de controle da atividade dos conselheiros e, por isso, 

colocariam alguma restrição à implantação desse sistema. 

A infraestrutura dos conselhos tem peso importante na capacidade de resposta para as 

demandas recebidas por eles, sendo aqui considerados três aspectos: instalações físicas; 
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disponibilidade de equipe de apoio; disponibilidade de equipamentos de informática. Em 

relação às instalações físicas, é nítida a diferença das condições oferecidas na unidade 

Ipiranga em relação às demais. Na observação dos conselhos, a separação física da 

subprefeitura parece indicar a possibilidade de um espaço mais adequado para o trabalho dos 

conselhos. Mesmo em Pinheiros, em que o atendimento é feito em um prédio externo, o 

espaço utilizado não é associado ao objetivo do conselho, que é atender famílias, crianças e 

adolescentes, situações que necessitam condições especiais de atendimento. As instalações 

observadas no Ipiranga asseguram privacidade ao atendimento e favorecem a capacidade de 

escuta dos conselheiros, habilidade reconhecida como uma das principais que o conselheiro 

deve ter. O conselheiro necessita ouvir com muito cuidado para que possa estudar o caso 

atendido, interpretar e adotar o procedimento adequado, portanto um ambiente lúdico e com 

privacidade traz maior tranquilidade para quem vai depor ou é chamado a comparecer no 

conselho.  

A ausência da equipe de multidisciplinar sobrecarrega os conselheiros, que são 

obrigados a atender as pessoas que chegam à sede, atender telefone e, principalmente, tomar 

decisões que muitas vezes necessitariam do respaldo de uma assistente social, de um 

psicólogo ou de um advogado. A existência de uma recepcionista em Aricanduva, que auxilia 

em pequenas rotinas diárias, libera tempo para que os conselheiros atendam as ocorrências ou 

saiam para fazer visitas. Mas será isso suficiente? 

A falta de equipamentos de informática e de acesso à internet também se constitui em 

restrição às rotinas dos conselhos, impondo morosidade e comprometendo a qualidade dos 

registros. A expectativa por parte dos conselhos entrevistados é de que a implantação do Sipia 

incluirá novos equipamentos, pois sem isso não há como acessar o sistema. 

No município de São Paulo, os CTs estão ligados administrativamente às 

subprefeituras. Esses órgãos gerenciam a dotação orçamentária dos CTs e devem prover a 

estrutura física dos lugares onde os conselhos estão instalados. Por desconhecimento do 

processo burocrático, os conselheiros revelam dificuldade de acesso aos próprios recursos. 

Por isso, as subprefeituras foram consideradas como “gargalos”. 

A questão dos direitos sociais dos conselheiros foi mencionada nas entrevistas de 

M’Boi Mirim, Ipiranga e da Comissão Permanente. O conselheiro tutelar é um agente 

público, ainda que não seja considerado um funcionário público no sentido estrito do termo, 

nem ocupe um cargo comissionado. No município de São Paulo, ele é remunerado como um 
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prestador de serviços, dentro da categoria QPA-13. Foi enquadrado nessa função em 2001. 

Naquela ocasião, o salário nominal de um conselheiro tutelar subiu de 200 reais para 1.200 

reais. Atualmente, corresponde a 1.400 reais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, 

não há remuneração extra para os plantões, nem direito a férias, 13º salário e licença 

maternidade. 

 

 

Alguns resultados obtidos com as entrevistas aos conselheiros tutelares 

 

Principais demandas recebidas pelos conselhos tutelares 

Pelo que se verificou nas entrevistas, a procura por creches e pela educação infantil 

são as principais demandas desses conselhos. Existe controvérsia entre o Poder Executivo e os 

conselhos tutelares em relação ao número de solicitações de vagas em creches.  

 
  Quadro 6 – Principais demandas e encaminhamentos dos CTs pesquisados 
 

 

Como se pode observar no Quadro 6, vagas em creches lideram as demandas entre os 

conselhos selecionados, independentemente do perfil. Silva (1994), em seu estudo sobre a 

implantação dos conselhos tutelares no município, ou seja, na fase inicial de implantação do 

ECA, reconhecia que a capacidade dos CTs de requisitar serviços públicos e de cobrar 

CONSELHO 
DEMANDA MAIS 

FREQUENTE ENCAMINHAMENTO 
PRINCIPAL 

DIFICULDADE 
ORIGEM TIPO 

Aricanduva Local 
Vagas em 
creches 

MP e Direitos Difusos 
Falta de 

equipamentos 
sociais 

Ipiranga Local 
Vagas em 
creches e 
EMEIs 

MP e Direitos Difusos 
Diálogo com a 
subprefeitura 

M’Boi Mirim Local 
Vagas em 
creches e 
EMEIs 

MP e Direitos Difusos 
Falta de 

equipamentos 
sociais 

Pinheiros 

Moradores de 
outras regiões 
de São Paulo 
e de outros 
municípios 

Vagas em 
creches 

MP e Direitos Difusos 

Divergências 
com a área de 
Assistência 

Social 
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esbarrava em limites concretos, seja pela dotação de recursos ou pela resistência do poder 

público em “aceitar a fiscalização e consequente interferência dos CTs indica que a recusa a 

novas formas de gestão é também recusa aos princípios que a inspiram” (SILVA, 1994, p. 94-

95). A questão das vagas em creches também apareceu em um estudo feito pelo Instituto Pólis 

em 2007, em que todos os 18 conselheiros entrevistados mencionaram falta de vagas em 

creches. 48  

Nas entrevistas feitas com os conselheiros tutelares, T4 relatou que o conselho havia 

recebido um ofício de uma Vara da Infância solicitando relatório de situação de criança e do 

pai desta. O entendimento desse conselheiro é de que não seria atribuição dele acompanhar a 

evolução de ambos, somente a da criança. Esse exemplo denota falta de compreensão do 

Estatuto e da solicitação. Uma cópia desse ofício pode ser conferida no Anexo A, ao final 

deste trabalho. Na realidade se trata de uma solicitação para que seja providenciada escola 

para o adolescente e tratamento para o pai. Em momento algum o ofício solicita que o 

conselheiro execute, vá pessoalmente. A solicitação feita por esse juiz está dentro das 

atribuições do conselho tutelar, ao contrário do que supôs o conselheiro. Dentre as atribuições 

do CT está previsto que o conselho deve providenciar49 para o adolescente autor de ato 

infracional a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, 

I a VI: 

 

I - Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - Orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - Matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 
adolescente; 

V - Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial; 

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

 

Nesse caso, a falta de compreensão de T4 sobre o ofício encaminhado e sobre o papel 

do conselho se constitui em um “gargalo” para a Vara da Infância e Juventude. O ECA define 

que a autoridade judiciária pode rever decisão tomada pelo CT se provocada (art. 137). 

 

                                                 
48 Naquele momento, em 2007, havia 34 conselhos tutelares no município de São Paulo. 
49 Artigo 136 do ECA, inciso VI. 
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Conselhos tutelares e os outros atores do SGDCA: gargalos e facilitadores 

 

Um primeiro aspecto observado nas entrevistas é que boa parte dos encaminhamentos 

dos conselhos tutelares é feita a partir de decisões individuais. Somente situações 

consideradas mais complexas são deliberadas pelo colegiado ou, ao menos, com o parecer de 

outro conselheiro.  

Segundo os conselheiros, isso decorre: 1) da dificuldade de ter todos os conselheiros 

na sede do conselho ao mesmo tempo; na maior parte das vezes há algum atendimento 

externo, ou reunião; 2) da existência de um grande volume de atendimentos; aguardar o 

parecer de todos os conselheiros tornaria a solução morosa e, em algumas situações, sem 

sentido; 3) do fato de que há ocorrências que são consideradas mais simples, cuja solução já é 

conhecida e ordinariamente adotada, havendo um encaminhamento padrão para essas 

situações; 4) de que há revezamento entre os conselheiros nos plantões; somente em situações 

consideradas extremas os demais são acionados.  

É comum, portanto, a definição de um horário em que todo o colegiado se reúne para 

referendar pareceres individuais ou para deliberar sobre situações mais difíceis. Nogueira 

Neto (2004) menciona essa prática e chama a atenção para o fato de que o conselho é um 

órgão integrado por vários agentes públicos, por isso suas deliberações são colegiadas, o que 

faz com que essas decisões sejam atos jurídicos complexos formais. Dessa forma, “atos 

isolados de conselheiros não têm validade jurídica” (NOGUEIRA NETO, 2004, p. 61).  

Apesar dessas possíveis explicações, o fato é que as situações consideradas mais 

rotineiras não têm decisões colegiadas, são decisões individuais, e, a menos que sejam 

ratificadas pelo colegiado, são passíveis de serem contestadas. 

Um segundo aspecto que sobressai no depoimento dos entrevistados é que, apesar de 

os atendimentos serem, em boa parte, de camadas sociais mais pobres, que dependem de 

equipamentos sociais para ter acesso à saúde, creche e educação, há crescente demanda de 

camadas médias e altas. Isso aparece nos relatos de T1 e T4 e favorece uma perspectiva 

universalizante para o atendimento de crianças e adolescentes, o reconhecimento da 

cidadania. Em contraposição ao modelo anterior, baseado na concepção de “situação 

irregular”, configurando uma política pública destinada à punição e vigilância de parte da 

população marginalizada pela sociedade. 
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Outro aspecto em destaque nas entrevistas é a importância dos registros e do Sipia. O 

acompanhamento dos registros tem importância no reconhecimento da violação de direitos, 

podendo contribuir na definição da agenda governamental de políticas públicas. Como 

veremos adiante, esse sistema, além de registrar a ocorrência, orienta a execução que deve ser 

adotada.  

Os CTs têm a incumbência de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, e sua 

atuação dentro do SGDCA está presente nos eixos da defesa e do controle. Crianças e 

adolescentes são portadoras de direitos, e ao terem esses direitos violados ou ameaçados é 

necessário que eles sejam restaurados. Se houve violação, isso se originou da ausência de 

acesso a uma política, sendo o Estado o agente violador; da omissão ou agressão sofrida por 

alguma pessoa, grupo, ou instituição (violência, abuso, exploração, trabalho infantil), sendo 

agente violador ou a família ou a sociedade. 

Para a defesa desses direitos, os CTs devem aplicar medidas requisitando, notificando, 

representando, mas nunca executando. O controle é exercido pelo CT ao adotar medidas para 

que direitos violados ou ameaçados sejam restaurados. Com isso, ele determina ações da 

burocracia estatal nas mais diversas áreas: acesso a creche, educação, saúde e assim por 

diante. Assim, confere amparo legal para que a criança e o adolescente tenham seus direitos 

assegurados.  

A fiscalização de entidades de atendimento e a possibilidade de converter ocorrências 

individuais em questões difusas também representam mecanismos de controle social. O 

conjunto das denúncias recebidas pelos CTs permite aferir quais são as lacunas das políticas 

públicas; quem são os agentes violadores (pode ser a família, a sociedade, ou o Estado); onde 

as violações ocorrem e assim por diante. Esse controle pode contribuir para subsidiar a 

formulação do orçamento e orientar políticas públicas. 

O ECA e as legislações e resoluções municipais definem as atribuições dos atores que 

compõem o SGDCA. O arcabouço legal, em sua maior parte, é claro sobre os fluxos que 

devem existir. Na prática, os encaminhamentos dependem frequentemente de negociações 

estratégicas entre os atores. Durante as entrevistas, como visto, foram relatadas situações em 

que se entende que os atores do setor público contribuem para a execução de medidas dos 

conselhos, sendo aqui denominados “facilitadores”, e outras em que o atendimento não se 

concretiza, ou depende de árdua negociação. Nesses casos, os fluxos não se estabelecem ou há 
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muita dificuldade para o atendimento; por isso, essas situações foram aqui denominadas 

“gargalos”. 

O Quadro 7, a seguir, mostra em grandes linhas a ocorrência de “facilitadores”, 

codificados com “F”, e “gargalos”, codificados com “G”, conforme o entendimento dos 

conselheiros tutelares entrevistados. Nas situações em que não há menção aos atores como 

gargalos ou facilitadores se colocou “-”. Apesar de o Sipia não ser um órgão público, foi 

incluído no quadro porque o funcionamento desse sistema tem implicações importantes para o 

fluxo de atendimento dos CTs. 

 

Quadro 7 – Conselhos tutelares e os demais atores do SGDCA 

Conse-
lho 

Tutelar 

Vara de 
Infância e 
Juventude 

Ministério 
Público 

Assistência 
Social 

CMDCA SIPIA Subprefeituras Escolas 

T1 F F – G G G – 

T2 F F F G G – – 

T3 F F G – G G G 

T4 F F G – F G – 

CP1 G – – G – G F 
F = facilitador;  G = gargalo;  “-” = quando o órgão não é mencionado como gargalo ou facilitador. 

 

Os resultados que constam no quadro acima sugerem que a atuação dos CTs seria 

muito próxima da ação do Judiciário e da Promotoria. O Judiciário é entendido 

predominantemente como um facilitador, à exceção da visão do membro da Comissão 

Permanente (CP1), que afirmou: “Conselho Tutelar vive situação de pronto-socorro, o 

Judiciário é muito moroso”. A consideração é que há um grande número de violações 

atendidas pelos CTs que exigiriam celeridade para que os direitos fossem restaurados. Não 

houve manifestação de CP1 sobre o Ministério Público (MP), sendo que todos os demais 

entrevistados situaram o MP como um “facilitador”. Apesar das considerações tecidas por 

CP1 sobre o Judiciário, a posição dos demais conselheiros parece compatível com o fato de 

que tanto a Vara da Infância quanto o Ministério Público atuam no eixo da defesa, espaço 

onde predominam as ações dos CTs. Conforme Nogueira Neto (2004), os CTs, o Judiciário e 

o MP restituem um direito violado ou sob ameaça. Conforme já mencionado, a Vara da 

Infância é responsável por ações judiciárias judiciais, enquanto o CT atua em ações judiciárias 

administrativas (não judicial). O entendimento de que o Ministério Público é um facilitador 



93 
 

também pode ser explicado pelo fato de ser este o órgão ao qual o CT recorre quando alguma 

deliberação não é cumprida. 

A Assistência Social apareceu como facilitadora em M’Boi Mirim pelo entendimento 

de que atua de forma integrada, favorecendo a articulação da rede social existente na região. 

Enquanto no Ipiranga e em Pinheiros há “gargalos” decorrentes de concepções distintas sobre 

os objetivos a serem atingidos, no primeiro caso, e sobre os papéis atribuídos aos atores, no 

segundo caso.  

O CMDCA aparece como “gargalo” na fala de três conselheiros. Em parte devido à 

ausência de registros que possam referendar as violações atendidas pelos CTs. A 

disponibilidade de dados permitiria que os CTs reivindicassem políticas públicas, o 

cadastramento de entidades de atendimento conforme a necessidade da demanda existente. 

Por isso se optou por entrevistar conselheiros de direito que fossem representantes do 

governo. Durante as entrevistas com o CMDCA, identificou-se a existência de uma equipe 

que está implantando a nova versão do Sipia em São Paulo, mencionada pelo conselheiro de 

Pinheiros. Por isso, mesmo não se caracterizando como atores no SDGCA, foram 

entrevistados dois membros dessa equipe. 

As subprefeituras também não são atores do SGDCA, mas acabam sendo entendidas 

pelos conselheiros tutelares como órgãos que causam impacto na atuação dos conselhos. No 

município de São Paulo, são as subprefeituras que gerenciam os recursos orçamentários dos 

conselhos; disponibilizam o local da sede do conselho; alocam equipes de apoio, motoristas, 

pessoal de limpeza e assim por diante. Por isso, foi entrevistado um funcionário da 

Coordenadoria de Administração e Finanças de uma subprefeitura, que é a área responsável 

pela gestão dos recursos dos CTs. 

A interface dos CTs com as escolas foi tratada de forma mais enfática em duas 

entrevistas. O entendimento do membro da Comissão Permanente entrevistado (CP1) é de que 

as escolas estão entre os principais parceiros. Enquanto para o conselheiro do Ipiranga (T3) a 

interpretação é de que as escolas não compreendem o papel dos CTs, o contato existente é por 

conta das denúncias previstas no ECA.  

Além disso, segundo T3, as escolas se utilizariam de uma imagem negativa dos CTs 

para atemorizar alunos. No entanto, todos os conselheiros ouvidos consideraram que seria 

inviável para o tempo disponível na pesquisa entrevistar dirigentes de escolas. Ademais, há 

um minucioso trabalho feito por Longo (2008) com os 35 CTs em funcionamento no 
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município naquela época cujo objeto de estudo foram as requisições feitas pelas escolas aos 

CTs no período de 2001 a 2006. 

Foi com base nas cinco entrevistas feitas com conselheiros que se formou um segundo 

grupo de entrevistados, composto por agentes do setor público inseridos em órgãos com os 

quais os conselhos estabelecem relações previstas no SGDCA ou que necessitam de um 

atendimento adequado para atuar conforme previsto no SGDCA. 

O segundo grupo entrevistado foi formado por: 2 juízes da Vara da Infância e 

Juventude; 1 promotor de Direitos Coletivos e Difusos; 1 promotor da Infância e Juventude; 2 

conselheiros municipais de Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA), sendo ambos 

representantes do governo; 2 assistentes sociais de dois CRAS; 2 membros da equipe que está 

implantando o Sipia no município; e 1 funcionário de uma subprefeitura. Os membros da 

equipe do Sipia e da subprefeitura não trabalham diretamente no atendimento ou em decisões 

que tenham impacto direto na restauração dos direitos de crianças e adolescentes, mas 

contribuem em atividades assessórias que influenciam o acesso à informação ou as condições 

de trabalho dos conselhos tutelares.  

O Quadro 8, adiante, lista os atores entrevistados e os respectivos códigos. 
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           Quadro 8 – Entrevistas: atores do setor público 

Entrevistados Número de 
entrevistados 

Código 

Atores do SGDCA 

• Vara da Infância e Juventude 

Juiz da Infância e Juventude 1: região Sul 
Juiz da Infância e Juventude 2: região Leste 

• Ministério Público 

Promotoria de Direitos Coletivos e Difusos 
Promotoria da Infância e Juventude 

• CMDCA: representantes do governo 

Conselheiro Municipal 1 
Conselheiro Municipal 2  

• Assistência Social (CRAS)  

CRAS de Pinheiros 
CRAS de M’Boi Mirim  

 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 
 
 

1 
1 

 

1 
1 
 

 
 
 

J1 
J2 
 
 

PCD1 
MP1 

 
 

CM1 
CM2 

 
AS1 
AS2 

 

Apoio aos conselhos tutelares 

• Equipe de implantação do Sipia 

Membro 1 
Membro 2 

• Subprefeitura 

Funcionário da subprefeitura 

 

 

1 
1 

 

1 

 

 

SIP1 
SIP2 

 

SUB1 
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CAPÍTULO 5 

O olhar de atores do SGDCA sobre os conselhos tutelares 

 

O objetivo deste capítulo é relatar as entrevistas feitas com atores do SGDCA que 

ocupam funções em órgãos do setor público e em áreas que desempenham atividades 

acessórias aos CTs (Sipia e subprefeituras). A seleção desses atores foi feita a partir das 

entrevistas da primeira fase. Pretende-se com isso observar a inserção dos CTs do ponto de 

vista dos demais atores do SGDCA. 

 

Judiciário e conselhos tutelares  

 

O juiz é uma autoridade judiciária de nível estadual, enquanto o conselho tutelar é uma 

autoridade administrativa municipal. Portanto, pertencem a poderes diferentes e estão situados 

em esferas de governo distintas. Isso reforça a questão da autonomia que consta na definição 

do papel do CT. Se provocada, somente a autoridade judiciária tem poderes para rever uma 

deliberação do CT (art. 137). 

As Varas da Infância e Juventude foram instituídas pelo ECA. SILVA (2002) define 

bem a mudança ocorrida no Judiciário: 

  

Se a Justiça de Menores nasceu da Justiça Criminal [...] a Justiça da Infância 
e da Juventude evoluiu da ‘Justiça Menorista’, emergindo para um sistema 
mais jurídico [...] O novo juiz não é aquele que, para assegurar o pretenso 
‘melhor interesse da criança’ – o que é por demais subjetivo –, podia decidir 
livremente, sem limites. (SILVA, 2002, in: Cury, p. 471). 

 

O contato do conselho tutelar com a Vara da Infância ocorre quando é necessário:  

• Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 

injustificado de suas deliberações (art. 194 do ECA). 

• Acessar o cadastro, mantido pela autoridade judiciária, sobre as crianças e 

adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional (Lei de Adoção). 
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• Encaminhar casos de competência da autoridade judiciária (art. 136, V), tais 

como: acolhimento institucional; inclusão em programa de acolhimento familiar; 

colocação em família substituta. 

• Representar junto à autoridade judiciária para fins de instauração de 

procedimento para a apuração de irregularidades em entidade de atendimento à 

criança e/ou adolescente (art. 191). 

Por sua vez, o conselho tutelar é demandado pelo juiz para providenciar medidas 

administrativas que tenha deliberado para adolescente autor de infração (art. 136, VI). As 

medidas são as mencionadas no artigo 101 do ECA, I a VI, conforme se encontra no capítulo 

4. 

A entrevista com o juiz da região Sul (J1) foi feita em dezembro de 2009 e a outra, 

com J2, ocorreu em janeiro de 2010. O juiz da região Sul (J1) está na carreira há mais de vinte 

anos, foi juiz de menores no interior do estado de São Paulo, atuou na Justiça Criminal por 

quinze anos e trabalha em uma das áreas do município cuja população tem renda baixa. J2 

está na Vara da Infância há dois anos e tem experiência prévia na Vara da Família. 

Os fóruns visitados dispõem de áreas técnicas que dão suporte aos magistrados. Há 

assistentes sociais; secretárias; auxiliares; cartórios para os despachos e recebimentos de 

ofícios. Os magistrados dispõem de salas confortáveis e de uso privativo onde podem atender 

e ouvir. As salas de audiência asseguram o sigilo necessário. A estrutura disponível para o 

Judiciário é necessária e indica o reconhecimento do papel que esta esfera ocupa. A 

comparação com os lugares onde os CTs estão instalados sugere que ainda é necessário um 

reconhecimento do papel e da importância dos CTs, que, ao menos na pesquisa de campo, 

ocupam o lugar que sobrou, o espaço disponível na subprefeitura. 

Os juízes entrevistados têm diagnósticos semelhantes sobre a atuação dos CTs e 

ambos têm ressalvas quanto ao ECA. Para os entrevistados, a atuação dos conselheiros seria 

limitada pela falta de infraestrutura adequada e de serviços na rede de proteção. Essa noção 

está presente em ambas as entrevistas e possivelmente decorre da dificuldade de aplicação das 

medidas enfrentada pelos conselhos, segundo compete a estes (art. 136, VI).  

Ao analisar a atuação dos CTs, J1 considera que os conselhos não têm 

reconhecimento, ou melhor, falta de articulação na rede e afirma: “o CT não controla o ‘jogo 

de idéias’, não tem estrutura, não tem interface, por isso os direitos essenciais estão sendo 

cobrados via Judiciário”. Os fatos registrados pelos CTs não se convertem em demandas para 
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o Poder Executivo, não há diálogo entre essas instâncias. Essas demandas ficam fora da 

agenda governamental, não se convertem em políticas públicas. A ausência destas políticas 

faz com que os direitos violados sejam cobrados nos CTs e acabem chegando ao Judiciário. 

Há indícios, portanto, de que as camadas sociais mais pobres continuam dependendo de apoio 

do Judiciário para ter acesso a políticas públicas básicas. Isso reproduz o mesmo padrão de 

política pública presente sob a égide do Código de Menores. Conforme Farah (2006), o 

processo de democratização do país no final dos anos 80 trouxe mudanças no conteúdo da 

política e inseriu novos atores na formulação de políticas públicas. Os conselhos tutelares 

buscam garantir que o novo conteúdo se efetive. 

“Institucionalmente, o ECA trouxe prestígio profissional, pois ao juiz de menores do 

passado bastava o bom senso, a atividade do bonus pater familiae.50 Hoje não basta o bom 

senso, é preciso conhecimento multidisciplinar e atualização constante”, afirma J1. Um 

exemplo da necessidade de mudança e de atualização constante trazido por J1 é o 

reconhecimento de que os conselheiros não são executores de política pública, por isso ele 

teria deixado de requisitar que conselheiros tutelares acompanhassem encaminhamentos 

deliberados por ele, juiz. “Até porque o CT não tem habilitação para isso, é necessário que vá 

um grupo preparado”, reitera J1. É atribuição dos conselheiros providenciar medidas, quando 

solicitado. Essa mudança teria ocorrido desde novembro de 2009, como desdobramento de 

discussões realizadas entre magistrados. A implementação do ECA é um processo que se 

retroalimenta; há circunstâncias que permitem que procedimentos adotados sejam revistos. 

A compreensão de J1 é que os CTs ainda precisam conquistar certo poder. Ele cita o 

exemplo de um conselho tutelar do município que foi fechado por traficantes. A análise de J2 

também é de que os CTs não têm reconhecimento, mas por outro motivo. “Conselhos 

tutelares ainda não foram apropriados, não são reconhecidos pela sociedade”, afirma J2, e isso 

se deve à pouca compreensão sobre o papel dos CTs por parte dos conselheiros, dos Centros 

de Referência e até mesmo do Judiciário. “Os próprios conselheiros, por insegurança, acabam 

reportando todos os procedimentos adotados, com isso o setor psicossocial do Judiciário 

acaba avaliando casos já resolvidos”, exemplifica J2. Além disso, considera necessário 

aprimorar o perfil do conselheiro, que exige capacidade de reconhecimento seletivo, olhar 

cuidadoso, ouvir e interpretar de forma adequada. 

                                                 
50 Bom pai de família. Homem cumpridor de seus deveres. 
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O juiz J2 defende que sejam adotados requisitos adequados ao perfil na fase de seleção 

dos conselheiros, que haja curso preparatório e treinamento. O juiz J1 considera que a 

“exigência de qualificação distancia o conselheiro tutelar da população local”. A área sob 

jurisdição de J1 é habitada por camadas sociais empobrecidas no município. “As dificuldades 

dos CTs decorrem da falta de estrutura física adequada e de serviços na rede de proteção”, e 

acrescenta “nunca vi reivindicação do CMDCA por vaga em creche ou por escola em tempo 

integral”; o CT necessita ser uma liderança local, com trânsito entre a população. 

Ao analisar os fluxos e atribuições dos CTs, J1 enfatiza a dificuldade dos conselhos de 

efetivarem suas deliberações, em especial a capacidade de deliberar sobre medidas de 

prevenção da criminalidade infanto-juvenil. O ECA sugere que os encaminhamentos 

ocorrerão de forma harmônica, com atribuições bem delimitadas. “O juiz não tem poder”, por 

isso, para J1, seria necessária a existência de mecanismos coercitivos que assegurassem o 

cumprimento de medidas. Portanto, apesar de reconhecer o ECA como um avanço, J1 sugere 

que as convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, permitam alterar algumas 

regras do Estatuto, dando ao juiz o poder parens patriae,51 ou seja, o juiz exerceria poder 

semelhante ao familiar. No Brasil, esse poder é exercido por pai e mãe (representar e assistir). 

“O CT não tem atribuições de poder familiar, é sindicável, ou seja, exerce ato administrativo; 

este poder seria concedido ao juiz da infância”. Isso transferiria a guarda para o Estado. Essa 

prerrogativa existia no Código de Menores de 1979. O juiz é uma autoridade judicial, suas 

decisões alteram o status jurídico das crianças na família sob a forma de guarda, tutela e 

adoção; o conselho tutelar é uma autoridade administrativa, aplica as medidas que não 

alteram esse status jurídico (SÊDA, 2008, p. 40). Assim, como os CTs, os juízes não 

executam, mas deliberam e determinam que as medidas anunciadas sejam cumpridas. 

 

 

Ministério Público e conselhos tutelares  

 

Dentro do SGDCA, a Promotoria da Infância e da Juventude tem como missão a 

defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Na capital, em virtude do volume de 

                                                 
51 A doutrina parens patriae vem do direito inglês do século XVII, e é a aplicada nos EUA no sistema 
correcional.  
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atendimentos, há também a Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e 

Coletivos da Infância e Juventude da Capital.52 

Segundo os conselheiros tutelares entrevistados, em situações em que a deliberação do 

CT não é atendida, é feito um encaminhamento para o Ministério Público, se for uma questão 

individual, ou para a Promotoria de Direitos Difusos, se forem vários casos sobre o mesmo 

problema. Por isso, foram entrevistados um representante da Promotoria, codificado como 

MP1, e outro da Promotoria, codificado como PDD1. 

PDD1 está no Ministério Público há mais de vinte anos. A área de direitos difusos é 

que monitora as eleições. Além disso, pode propor perda de cargo de conselheiros tutelares. 

Isso é uma interpretação do sistema legal, pois não há essa previsão no ECA.  

O maior volume de demandas atendidas é oriundo das regiões Sul e Leste, referentes à 

procura por creche e educação infantil. A atuação do CT é considerada inadequada. “Deveria 

informar o CMDCA sobre a ausência de serviços públicos”, ou seja, considera que parte da 

demanda atendida pela Promotoria se deve ao fato de os CTs não terem um acompanhamento 

adequado das violações, que deveriam ser repassadas para o CMDCA e, por conseguinte, 

orientar as políticas públicas.  

MP1 trabalha na área de infância há mais de dez anos. Entende o CT como um ator 

político, “não é uma ouvidoria”. A Lei de Adoção “expressamente coloca ordem judicial, 

restringe a atuação do CT”. Não vê risco de que as mudanças trazidas por essa lei judicializem 

o atendimento, porque o acolhimento institucional (abrigo) sempre foi da esfera judicial. A 

atuação do CT é considerada deficiente. Primeiro porque não se exige que os conselheiros 

tenham uma formação adequada; seria recomendável que tivessem nível universitário. “Há 

muitos que não têm capacidade de escrever um relatório para reportar uma situação”, reforça 

MP1. Além disso, frequentemente recebe reclamações sobre a forma como os conselheiros 

tratam as partes. MP1 relata que os conselheiros de lugares mais violentos também 

manifestam um comportamento mais tenso e agressivo. 

A falta de um corpo técnico, uma equipe multidisciplinar que assessore os conselhos, 

dificulta a atuação dos conselhos. MP1 relata que em meados dos anos 1990 houve uma ação 

civil pública que tentava exigir que o Poder Executivo disponibilizasse uma equipe 

                                                 
52 Tem como atribuição “oficiar nas ações civis públicas, ações populares e respectivos incidentes, ações 
cautelares e respectivos incidentes, mandados de segurança individuais ou coletivos e mandados de injunção 
coletivos, que envolvam interesses metaindividuais” (MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (SP), site oficial). 
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multidisciplinar para os CTs, mas não foi acatada. O entendimento foi de que “não havia 

previsão legal, por isso não se podia exigir que o Prefeito atendesse a ação”.  

Os dois representantes do Ministério Público entrevistados veem a atuação dos CTs 

com restrições, considerando sua atuação precária. 

 

Assistência Social e conselhos tutelares 

 

O atendimento da Assistência Social no município é orientado pelo Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Trata-se de um novo modelo de gestão da Assistência Social que 

foi deliberado em 2003, por ocasião da IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

realizada em Brasília (DF). O SUAS está sendo implementado por meio de uma nova lógica 

de organização das ações, com a definição de níveis de complexidade do sistema: Proteção 

Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) de média e alta complexidade, com a 

referência no território, considerando as especificidades das regiões e portes de municípios e 

com centralidade na família. A definição dos níveis de complexidade tem a seguinte 

configuração: 

1) Proteção Social Básica: promove o acompanhamento socioassistencial de famílias e 

indivíduos pelas regiões da cidade, por meio dos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS). 

2) Proteção Social Especial (PSE): é destinada a famílias e indivíduos que se encontrem 

em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos 

e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações 

de violação dos direitos. 

A PSE abrange dois níveis de complexidade: 

• Média complexidade: atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos 

violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. O 

trabalho é desenvolvido pelos Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social (CREAS), que são unidades públicas estatais.  
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• Alta complexidade: destinado a famílias e indivíduos que se encontrem sem 

referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirado do convívio 

familiar e/ou social. Os serviços envolvem moradia, alimentação, higienização e 

trabalho. 

O atendimento do CRAS se destina a famílias que vivem em situação de 

vulnerabilidade social.  Tem como atribuição orientar pessoas que não contribuem para a 

Previdência Social e necessitam do benefício e informá-las sobre os programas de 

transferências de renda, cursos de capacitação, cestas básicas, acompanhamento psicossocial, 

entre outros serviços. O município dispõe de 31 unidades do CRAS, instaladas dentro das 

subprefeituras ou em unidades próprias. Há sete unidades na região norte do município; 

quatro, na centro/oeste; seis, na sul; sete, na leste e sete, na sudeste. 

O trabalho desenvolvido pelo CREAS ainda é incipiente no município, contando com 

três unidades: Itaim Paulista, Sé e Vila Prudente. Tem como público-alvo crianças, 

adolescentes, jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e suas famílias, que 

vivenciam situações de ameaça e violações de direitos por ocorrência de abandono, violência 

física, psicológica ou sexual, exploração sexual comercial, situação de rua, vivência de 

trabalho infantil e outras formas de violação de direitos. Seu funcionamento exige o trabalho 

de equipe multidisciplinar, interface com Ministério Público, Conselho Tutelar, Vara da 

Infância e da Juventude, Defensoria Pública e outros. A implantação deste tipo de unidade é 

mais complexa, supondo uma estrutura que assegure atenção especial e individualizada. O 

CREAS presta diretamente os seguintes serviços de natureza especializada e contínua:  

• Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes.  

• Orientação e Apoio Especializado a Indivíduos e Famílias Vítimas de Violência. 

• Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. 

 

A existência de apenas três unidades de CREAS no município faz com que os CTs 

encaminhem os casos para o CRAS. Por isso, foram entrevistados assistentes sociais de dois 

CRAS: o de Pinheiros e o de M’Boi Mirim, codificados como AS1 e AS2, respectivamente. 

A escolha desses lugares teve como referência os perfis socioeconômicos destas 

unidades e o fato de que ao longo das entrevistas se verificou o deslocamento de população 

das áreas pauperizadas para áreas mais abastadas. Essa questão foi em parte tratada pelo 
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conselheiro de Pinheiros, que se mostrou contrário à abordagem de crianças em situação de 

rua, ressaltando que essa prática existia em gestões anteriores.  

Nas entrevistas com as duas assistentes sociais, foi relatada uma experiência ocorrida 

entre 2008 e 2009, quando se identificou o deslocamento de 66 crianças pertencentes a 32 

famílias moradoras da Favela da Muriçoca, localizada na região de M’Boi Mirim, para a 

região de Pinheiros, caracterizando uma situação de trabalho infantil e de mendicância. Foi 

montada uma rede especial composta pelos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) de M’Boi Mirim, Pinheiros, Campo Limpo, os conselhos tutelares e o Programa 

Presença Social nas Ruas53 para trabalhar com a parcela das crianças em situação de rua. O 

trabalho consistiu em oferecer assistência social as famílias, inclusão em programas de renda 

e inserção das crianças e jovens em atividades no período complementar à escola. Segundo 

relatos de representante do CRAS, houve grande apoio do CT de Pinheiros ao projeto. 

Enquanto o CT de M’Boi Mirim somente conseguiu se envolver nele com o fim do impasse 

ocorrido em torno da definição do espaço físico. 

A demanda atendida pelo CRAS de Pinheiros é oriunda, principalmente, da população 

local que está em situação de rua54 e de grupos itinerantes, que residem em regiões mais 

pobres do município e se deslocam para lugares de renda mais elevada para realizar trabalhos 

informais e não qualificados ou esmolar. Em M’Boi Mirim os moradores têm renda mais 

baixa, e os indicadores sociais são mais precários; então o atendimento se destina, 

principalmente, aos próprios moradores. Apesar das diferenças socioeconômicas, a suposição 

é de que o atendimento da Assistência Social em Aricanduva e no Ipiranga se aproxime mais 

do perfil de M’Boi Mirim, ou seja, predomina o atendimento de moradores da região. 

Conforme vimos nas entrevistas com os conselheiros, T4 se manifestou contrário a 

ações destinadas à mobilização de população de rua, destacando que o conselho não é um 

órgão executor e tem por papel zelar pelos direitos. Esse entrevistado relata que em gestões 

anteriores os conselheiros costumavam acompanhar a equipe do CRAS para operações de 

remoção de pessoas em situação de rua. Afirma que, na atual gestão do conselho, não 

colabora com essas ações, pois “estamos aqui para requisitar serviços do setor público, além 

disso não concordamos com a remoção e a forma como é feita”. 

                                                 
53 Programa conveniado com o município que atende nas regiões de Santo Amaro, Vila Mariana, Lapa, 
Pinheiros, Mooca e Santana. 
54 O morador em situação de rua não é considerado morador. 
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As entrevistas mostram que, nas áreas do município em que moradores têm renda mais 

elevada, o atendimento do serviço social se destina majoritariamente à população itinerante, 

que se desloca para estes lugares em busca de trabalhos não qualificados ou de esmolas. 

Nesses casos, relata AS1, os CTs não têm inserção na área como um todo. “É comum a mãe 

vir com um advogado, enquanto em bairros pobres a mãe chega chorando.” 

  “A atuação que fazemos depende de posturas individuais”, afirma AS1. “Pode ser 

menos conflituosa se o poder público tomar a iniciativa de integrar, como é esperado no 

Sistema de Garantias. [...] Os primeiros conselheiros tutelares eleitos eram militantes no 

campo do direito da criança e do adolescente. Ao longo do tempo se percebe que foram 

perdendo esta característica e há pessoas que não têm compromisso com a causa.” Um ponto 

que diferencia Pinheiros de M’Boi Mirim é que em Pinheiros não há movimentos e 

associações organizadas e os conselheiros não têm inserção na área como um todo. Em M’Boi 

Mirim o apoio da população local confere maior legitimidade ao conselho. 

Ao contrário de AS1, a experiência do AS2 mostra um trabalho integrado com os 

conselhos tutelares existentes, mas em ambas as situações cita-se o fato de que é preciso 

identificar, no grupo de conselheiros, a pessoa que tem condições de “entender a proposta de 

trabalho para articular o grupo e trabalhar de forma conjunta com a Assistência Social”. 

Conforme Pressman e Wildavsky, “o grau de sucesso da implantação depende dos vínculos 

entre diferentes organizações e departamentos em nível local” (PRESSMAN E 

WILDAVSKY, apud HILL, 2006, p. 64). A capacidade de solucionar um problema ou de 

articular uma ação conjunta parece depender de um entendimento comum sobre a questão e 

sobre a forma que esta deve ser resolvida. Esse entendimento pode ocorrer porque os atores 

envolvidos entendem os papéis atribuídos e cada um exerce sua função ou porque ocorre uma 

“hierarquização” que é aceita pelos atores. O reconhecimento da atuação do conselho pela 

população local talvez possa respaldar a autonomia do conselho. Na seleção dos atores 

entrevistados, procura-se cobrir uma diversidade de situações dos conselhos, inclusive no que 

se refere à mobilização da população com respeito à temática da criança e do adolescente e do 

próprio conselho. Embora se suponha que essa diferença pese na forma de atuação dos 

conselhos – distinguindo um conselho escolhido a partir de uma disputa local mais intensa de 

outro em que a mobilização é fraca ou praticamente inexiste. No entanto, seriam necessárias 

investigações mais detalhadas a esse respeito para analisar o impacto da participação local, o 

que ultrapassava o escopo do presente estudo. 
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CMDCA e conselhos tutelares 

 

O CMDCA de São Paulo é composto por 16 membros, com participação paritária, 

sendo oito representantes da sociedade civil e oito representantes do Poder Executivo. Há 

dezesseis suplentes, com distribuição também paritária. A parcela referente ao Poder 

Executivo é composta por representantes das seguintes secretarias municipais: de Participação 

e Parceria; Assistência e Desenvolvimento Social; dos Negócios Jurídicos; de Finanças; da 

Saúde; de Educação; de Cultura; e de Esportes, Lazer e Recreação. Do lado da sociedade civil 

estão representados os segmentos de: Atendimento Social; Melhoria das Condições de Vida; 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; Estudos e Pesquisa; Defesa de 

Trabalhadores Vinculados à Questão. O Quadro 9 mostra a distribuição da composição do 

CMDCA por número de titulares. 

 

Quadro 9 – Composição do CMDCA de São Paulo e número de titulares 

Representantes do governo  
titulares por secretarias 

 Representantes da sociedade civil  
titulares por segmentos 

Participação e Parceria 
Assistência e Desenv. Social 
Negócios Jurídicos 
Finanças 
Saúde 
Educação 
Cultura 
Esportes, Lazer e Recreação 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Atendimento Social 
Melhoria das Condições de Vida 
Defesa dos Direitos da Cr. E do Ad. 
Estudos e Pesquisa 
Defesa de Trabalhadores Vinculados à Questão 

2 
2 
2 
1 
 

1 

Total 8  Total 8 
 

 

A Figura F (p. 106) mostra a composição do CMDCA. A diretoria executiva plena é 

composta por nove membros, sendo quatro conselheiros da diretoria executiva (presidente, 

vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário) e cinco coordenadores das comissões 

permanentes do conselho. Foram entrevistados dois conselheiros de direitos: um membro da 

diretoria executiva, codificado como CD1 e um dos coordenadores de comissão permanente, 

CD2.  
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Figura F – Composição do CMDCA de São Paulo 

 

 

Segundo descreve CD1, o relacionamento com o CT ocorre por meio do processo 

eleitoral, “os conselhos tutelares são autônomos, não interferimos no trabalho deles”, afirma. 

Nas eleições de 2007, a regra de votação foi alterada, por isso cada eleitor pôde votar em um 

único candidato e não mais em cinco como acontecia anteriormente. Para CD1, “isso quebrou 

o monopólio político e religioso”, em alusão a pessoas ligadas a partidos políticos ou grupos 

religiosos que concorrem ao CT. 

Conforme visto, a mudança acarretou diminuição do número de candidatos na disputa. 

CD1 considera que o cargo do conselheiro tutelar é político: “O papel de cargo eletivo é 

político”, afirma. “Mas não se pode confundir o público com o privado, o partidário”, reitera. 

A mudança praticamente impediu a eleição de chapas, grupos que já se conheciam e tinham 

alguma identidade. Um dos aspectos identificados por Cátia Silva (1994) no estudo sobre a 

implantação dos conselhos tutelares no município foi de que a convivência entre os 

conselheiros era mais fácil quando as “pessoas já se conheciam e possuíam projetos 

semelhantes de trabalho” (SILVA, 1994, p. 87). Alterações nos pré-requisitos à candidatura 

ao cargo de conselheiro tutelar dependem de lei municipal. CD1 defende que sejam aplicadas 

provas de conhecimentos para quem entra na disputa. 



107 
 

A exigência de prova de qualificação divide opiniões. Na Pesquisa Nacional 

Conhecendo a Realidade, 47% dos respondentes do país declararam realizar prova de 

conhecimentos específicos relativos à função de conselheiro tutelar; sendo que nas regiões 

Nordeste (62%) e Sudeste (57%) esse critério é adotado mais frequentemente do que a 

exigência de experiência na área de criança e do adolescente.  

Os conselheiros de direitos entrevistados alegaram que não recebem informação dos 

CTs sobre as violações que atendem. Conforme relato de CD2, não há interlocução entre os 

conselhos de direitos e a Secretaria de Planejamento do Município para formular o orçamento. 

No início do ano, o CMDCA planeja os eventos promovidos ao longo do ano, compatíveis 

com os recursos disponíveis no orçamento anual. 

Em virtude da ausência de informações sobre as ocorrências atendidas pelos CTs, CD1 

manifesta expectativa em torno da implantação do SIPIA CT. Além disso, comenta que será 

aberto um pregão para municiar de equipamentos todos os CTs, mas não serão cinco 

computadores por conselho, pois “é raro ter os cinco conselheiros atendendo ao mesmo 

tempo”, afirma CD1. Com os registros sendo feitos pelo Sipia, CD1 espera que haja redução 

do número de creches que estão sendo demandadas para a Prefeitura. 

Nas entrevistas feitas com os conselheiros tutelares, o problema das creches lidera o 

número de denúncias. A discussão sobre o número de vagas é antiga. No dia 22 de setembro 

de 2008, o STF rejeitou um recurso do município de São Paulo que pretendia contestar uma 

decisão do Tribunal de Justiça (TJ) do estado, a qual garantia que as crianças com menos de 6 

anos têm assegurado direito de acesso ao ensino municipal.  A decisão anunciada pelo 

ministro Celso de Mello teve como base a Constituição, que estabelece que a educação é um 

direito de todos e um dever do Estado. O texto constitucional também estabelece que os 

municípios deverão atuar prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental. Na 

educação infantil, as crianças de zero a 3 anos têm direito a vaga em creche (CEI) e as 

crianças de 4 e 5 anos, à pré-escola. A partir dos 6 anos, vão para o ensino fundamental. 

Para CD2, a relação com o CT ocorre apenas pelo apoio administrativo. “Eles 

precisam mudar a filosofia deles”, afirma. O CMDCA disponibiliza para os 37 conselhos 

tutelares do município: dois telefones celulares para o plantão de cada conselho; curso de 

capacitação; impressoras e 17 viaturas do plantão noturno compartilhadas por todos os CTs. 

No entanto, CD2 não soube especificar por que o CMDCA disponibiliza telefones, veículos e 

impressoras, uma vez que os CTs deveriam dispor desses itens com orçamento próprio, que é 
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gerenciado pelas subprefeituras. Mostrou-se incomodado quando questionado se os recursos 

do FMDCA seriam utilizados para essas despesas. Afirmou que as regras do FMDCA foram 

alteradas em 2001. 

A legislação do município de São Paulo, ao contrário da orientação do ECA e do 

Conanda, prevê que recursos do FMDCA poderão ser utilizados no pagamento da 

remuneração dos conselheiros tutelares. Essa questão será tratada com mais detalhes adiante. 

Os membros do CMDCA vêm na publicação do Manual de Procedimentos dos 

Conselhos Tutelares a possibilidade de delimitar a atuação dos conselheiros, algumas vezes 

equivocadas por desconhecimento das funções, do ECA ou por quererem extrapolar sua 

autoridade. Os depoimentos dos conselheiros tutelares e de direitos entrevistados denotam 

dificuldade de diálogo. Na ausência de um espaço público em que estes atores dialoguem, o 

empenho pela publicação e pela implantação do Sipia parecem embutir a expectativa de que 

tanto o Manual quanto o Sipia possam delimitar espaços e assegurar acesso a informações. 

 

O Sipia e os conselhos tutelares 

 

A questão do registro das denúncias nos conselhos tutelares coloca restrições aos 

fluxos existentes dentro do SGDCA e está presente na fala de diferentes atores entrevistados, 

na primeira e na segunda fase. Desde o final de 2009, está em curso a implantação do Sipia 

CT,55 que é a mais nova versão do Sipia (Sistema de Informação para a Infância e a 

Adolescência). 

O lançamento nacional dessa versão ocorreu em setembro de 2009, e a implantação no 

município de São Paulo começou em outubro do mesmo ano. Há uma administração estadual 

do Sipia, com coordenadorias municipais, que são responsáveis pelo treinamento dos 

conselheiros. Foram entrevistados, simultaneamente, dois membros da equipe municipal, 

codificados como SIP1 e SIP2. 

SIP1 fez um breve histórico da implantação do sistema em São Paulo, para explicar 

por que o sistema não prosperou no município.  

 

                                                 
55 No capítulo 3, há uma exposição sobre o funcionamento do Sipia. 
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A versão de 1997 chegou em São Paulo em 2000. O treinamento era feito 
por meio de seminários, desconectados da realidade dos CTs. Nem todos os 
conselheiros eram treinados, alguns participavam do treinamento, mas nem 
todos tinham capacidade de multiplicar a informação, ensinar os colegas. 
Além disso, o Sipia não incorporava as atualizações do ECA. (CITAÇÃO 
INFORMAL). 

 

Depois acrescenta: “O Sipia inicialmente era em Access local, a nova versão foi 

desenvolvido em Oracle Java”; com isso o sistema, numa versão web, ganhou agilidade. Na 

versão Sipia web, os municípios escolhem a forma de implantação e capacitação dos 

conselheiros. SIP1 explica que há treinamentos em grupos, mas há visitas agendadas por 

conselho, para que todos sejam realmente treinados e a informação seja coerente com o dia a 

dia.  

Sobre o problema da disponibilidade de equipamentos de informática e de acesso à 

internet, SIP1 relata que isso mostra o desconhecimento dos conselheiros sobre os 

mecanismos burocráticos e orçamentários, e afirma: “Tem conselheiro que pega o telefone, 

liga para a subprefeitura e diz: ‘preciso de toner’. Mas não é assim que funciona no setor 

público”. Enquanto nos CTs que conhecem o processo orçamentário, há equipamentos de 

primeira linha. Essa declaração parece coerente com a recente compra de mobiliário relatada 

por T2. 

Entre os conselheiros tutelares, as falas são de que o sistema favorece o registro e dá 

maior agilidade para os atendimentos. Em particular, T4 tem atribuído grande importância ao 

sistema e declarou que a intenção do conselho é inserir registros feitos desde 2006. O 

entendimento é de que há possibilidade de comprovar o volume de atendimentos existentes e 

a necessidade de mais recursos para o conselho. Nas entrevistas com os representantes 

governamentais do CMDCA, a expectativa é de que o Sipia permita aferir as demandas – 

CD1 supõe que há duplicidades nos pedidos de inscrição de creches e que o sistema permitirá 

dimensionar o “volume real” – e introduzir algum mecanismo de controle social sobre a 

atuação dos conselhos tutelares, cobrando um atendimento mais adequado e até mesmo o 

cumprimento do horário de expediente. Tanto SIP1 quanto SIP2 relataram conversas com 

conselheiros tutelares que revelaram temor em relação ao novo sistema. O acesso é feito 

individualmente com base no número de um documento do conselheiro e senha gerada pelo 

sistema, por isso alguns conselheiros demonstraram receio de que o novo sistema controle o 

número de horas trabalhadas e o acompanhamento das denúncias. 
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A possibilidade de registrar as ocorrências tem impacto não somente sobre a 

ocorrência em si, mas acaba exercendo um controle do processo, ou seja, do atendimento feito 

no CT e do encaminhamento adotado, pois, à medida que é preenchido, o sistema sugere 

quais devem ser os passos seguintes.  

SIP2, bastante entusiasmado, relata que foi feito um pacto em Brasília e agora não será 

possível deixar de utilizar o sistema. “A senha de acesso é feita por meio de compromisso.” A 

expectativa de SIP2 é de que o novo sistema eliminará duplicidade nas demandas e corrigirá 

encaminhamentos feitos por CTs. Exemplifica: “Tem conselheiros que colocam uma criança 

sob responsabilidade dos tios e avós sem comunicar à Vara da Infância. Isso é colocação em 

família substituta, conselheiro tutelar não pode fazer isso, o SIPIA não deixa isso acontecer”.  

A realidade parece ser mais complexa. O exemplo citado por SIP2 foi colocado para 

um promotor (MP1) e para um juiz (J2) e não houve consenso entre eles sobre qual seria o 

encaminhamento. MP1 adotaria a mesma solução dada por SIP2; a interpretação é de que se 

um CT transfere uma criança para tios ou avós está alterando o status da criança na família e 

estaria invadindo a esfera judicial. J2, no entanto, discorda dessa avaliação, porque o ECA 

prioriza o direito à convivência familiar e comunitária, e a transferência para tios ou avós 

significaria a permanência da criança na “família ampliada”, 56 por isso o conselho tutelar não 

estaria interferindo no poder familiar. J2 supõe maior discricionariedade nas ações dos 

conselhos tutelares, ao reconhecer que “a multiplicidade de eventos não permite padronizar 

soluções, não é possível que tudo fique automático”. 

O exemplo trazido por SP2 levanta questões relevantes. A primeira é que o ECA 

permite interpretações e nem todas as situações são previsíveis, por isso existe certo grau de 

discricionariedade nas deliberações que deve ser contemplado pelo Sipia, sob o risco de que 

este continue sem uso ou tenha registros equivocados. Também é possível depreender da fala 

de SP2, sobre o preenchimento dos dados no Sipia, a suposição de que o CT é composto por 

pessoas despreparadas e que desconhecem o ECA, e que o sistema, ao conduzir o 

preenchimento dos dados, reduziria deliberações equivocadas. Esse tipo de interpretação não 

abre a possibilidade de avaliar se o perfil do conselheiro é adequado ou não; se existiria outros 

                                                 
56 O conceito de família ampliada está presente no texto da Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança (1989), no artigo 5º, mas somente entrou no ECA a partir das modificações introduzidas pela Lei de 
Adoção: “Art. 25: Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus 
descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da 
unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade”. (ECA, Lei nº 8.069, de 1990, parágrafo 
incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). 
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pré-requisitos para a seleção dos conselheiros; ou de considerar outros aspectos, como a 

necessidade de formação permanente dos conselheiros, por exemplo. Na perspectiva de 

FARAH (2006), “o ingresso de novos atores na implementação e controle das políticas 

públicas assinala uma inflexão importante com relação ao padrão de ação do Estado no campo 

social no país”. As restrições quanto à participação dos conselhos tutelares denotam 

resistência quanto à mudança no padrão do Estado e à incorporação da sociedade civil na 

condução e controle de políticas públicas.  

 

Subprefeituras e conselhos tutelares 

 

A legislação municipal que regulamenta o funcionamento dos conselhos tutelares em 

São Paulo prevê que o Poder Executivo deverá assegurar as condições materiais, a estrutura 

administrativa e os recursos humanos necessários ao funcionamento dos conselhos tutelares.57 

Desde 2003, as subprefeituras têm a atribuição de gerenciar os recursos orçamentários dos 

CTs. Antes essa função era desempenhada pela Secretaria do Governo Municipal. O Decreto 

nº 43.045/03 assim define o assunto, no artigo 1º: 

 

Art. 1º: Fica transferida, da Secretaria do Governo Municipal para as 
Subprefeituras, a responsabilidade pelos encargos necessários ao pleno 
funcionamento dos Conselhos Tutelares, garantindo-se sua estrutura 
administrativa, inclusive recursos humanos, materiais e financeiros, na 
conformidade do anexo único58 integrante deste decreto (Decreto 
43.045/2003, grifo nosso). 

 

Segundo SUB1, o Plano de Contas dos Conselhos Tutelares diz respeito à 

remuneração dos conselheiros, com desconto no INSS; compra de materiais e pagamento de 

concessionárias (Quadro 10). Os desembolsos são pagos com recursos orçamentários dos 

CTs. As subprefeituras contribuem com suporte administrativo, gerenciando as contas, e com 

eventual gasto de equipe de apoio, como recepcionista ou equipe multiprofissional, ou seja, 

com recursos orçamentários da própria subprefeitura. Isso explica parte da dificuldade dos 

conselhos em dispor de uma equipe multiprofissional que assessore os conselheiros. 

                                                 
57 A Lei nº 13.116, de 9 de abril de 2001, dispõe sobre o funcionamento desses conselhos e o Decreto nº 40.779, 
26 de junho de 2001, regulamenta essa lei. 
58 O anexo único deste decreto lista a divisão populacional do município por subprefeituras e os respectivos 
conselhos tutelares que devem ser atendidos. 
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Quadro 10 – Plano de contas dos orçamentos dos CTs 

Número da 
dotação 

orçamentária 
A que se refere 

3.000 Compra de material de escritório, água, biscoitos 
3.600 Remuneração dos conselheiros tutelares – categoria QPA13, 

equivalente a prestadores de serviços 
3.900 Serviços de limpeza, segurança, motoristas, concessionárias 

(água, luz, telefonia) 
4.700 Desconto do INSS sob a remuneração do CT 
5.200 Compra de equipamentos, mobiliários, computadores 

 

Poucos conselheiros tutelares conhecem o procedimento que deve ser adotado para a 

compra de material; algumas vezes, supõem que há estoque disponível, e isso gera pequenos 

transtornos na rotina diária e conflitos com as subprefeituras. Nos depoimentos dos 

conselheiros tutelares T1 e CP1, foi mencionado que há mais de dois meses estavam sem 

toner para impressora. Segundo o funcionário da subprefeitura entrevistado, após a solicitação 

do material pelo conselho, é necessário reservar recursos, que posteriormente são empenhados 

e liquidados. O prazo desse processo seria de 20 dias (Figura G). 

Figura G – Fluxo de compras 

 

Segundo SB1, anualmente é feita uma reunião com os conselheiros tutelares para 

discutir o orçamento do próprio conselho. A conversa com os conselheiros acontece por volta 

de junho, na elaboração da Lei Orçamentária Anual. Os conselheiros não participam da 

discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, por volta de março; costuma-se repetir o valor 

que consta no exercício exterior. No início de 2010, a Prefeitura contingenciou recursos 

orçamentários devido a reduções nas estimativas de arrecadação do município. Os recursos 

destinados ao aparato das políticas de infância e adolescente, inclusive dos conselhos 

tutelares, não estão livres do contingenciamento de recursos e se constituem em mais um 

aspecto a considerar quando se reflete o funcionamento do SGDCA. 
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O fato de a subprefeitura arcar com os custos de equipe de apoio mostra a dificuldade 

que os conselhos encontram para dispor de uma estrutura que agilize e qualifique o processo 

de atendimento. O desconhecimento do processo orçamentário acarreta conflitos entre 

conselhos e subprefeituras e parecem indicar que a formação do conselheiro tutelar vai além 

do conhecimento do Estatuto, mostram a necessidade de conhecimento da dinâmica da 

máquina pública e de capacidade de negociação dos espaços. Outra questão de fundo é o 

entendimento, por parte de alguns conselheiros, de que o CT é autônomo e deve dispor de 

recursos próprios que assegurem o seu funcionamento. Não faria sentido, portanto, ter que 

negociar diariamente itens básicos. Dos conselhos visitados, apenas um dispõe de um auxiliar 

administrativo, que atende ligações telefônicas e organiza as pequenas rotinas diárias. Isso 

libera o tempo e a atenção dos conselheiros para os atendimentos. Outro conselheiro relatou 

que já tiveram um auxiliar, mas sem sucesso, pois teria sido alguém colocado pela 

subprefeitura, que não compreendia as atribuições do conselho nem se dispunha ao trabalho 

diário: “As pessoas acham que trabalhar em um conselho tutelar é uma oportunidade de 

ganhar sem fazer nada” [CP1]. 

O entrevistado da Subprefeitura alegou que não tem acesso a informações sobre o 

gerenciamento de recursos do FMDCA, que é feito pelo CMDCA. 

A possibilidade de utilizar recursos do FMDCA para equipar CTs acaba reduzindo a 

transparência quanto à origem dos recursos para a manutenção dos CTs. No município de São 

Paulo, a particularidade é que parte das despesas dos CTs, transporte e telefonia, é custeada 

com recursos do Fundo Municipal da Criança. Foi difícil discutir esse tema com os 

entrevistados: CP1 confirmou a informação, os demais conselheiros tutelares e representantes 

do MP alegaram desconhecer o tema, enquanto CD1, CD2 e SUB1 disseram que isso não 

existia mais. 

 

Horário de funcionamento dos conselhos tutelares 

 

Um aspecto relevante do fluxo de atendimento é o acesso aos conselhos tutelares. O 

horário de expediente dos conselhos tutelares é disciplinado por meio da Resolução do 

CMDCA nº 82 de 2006, que recomenda o funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 

18 horas, e escalas de plantões à distância realizados durante a semana, após as 18h, aos 

sábados, domingos e feriados. Durante a semana, as atribuições dos conselheiros exigem 
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deslocamento para: apurar denúncias; acompanhar o andamento de medidas adotadas; 

participar de reuniões. Também fazem palestras em escolas, empresas, associações, 

divulgando o ECA e esclarecendo os direitos. Há casos particulares. Em um dos conselhos do 

município, os cinco conselheiros dividem o horário de expediente ao longo da semana: dois 

trabalham na parte da manhã, dois na parte da tarde e um atende em regime de plantão por 

celular. A ausência de direitos trabalhistas, como férias, licença maternidade, direito a 

descansar no final de semana, e a exigência de que os conselhos funcionem 24 horas, acaba 

gerando arranjos entre os conselheiros, pois, como quaisquer pessoas, eles têm necessidade de 

descanso e de resolver questões pessoais. Na última semana de dezembro de 2009, enquanto 

eu esperava para entrevistar uma dos membros do CMDCA, presenciei o atendimento a um 

telefonema de alguém que havia ligado para um conselho tutelar do município e recebeu a 

recomendação de procurar o conselho somente após o dia 4 de janeiro. O conselheiro de 

direitos tentava explicar à pessoa que não poderia atender a denúncia, pois essa atribuição é 

do CT, e orientou a pessoa a voltar a ligar para o CT ou acionar o Ministério Público. Pouco 

depois a pessoa retornou, inconformada por não ter sido atendida, mesmo ameaçando recorrer 

ao MP. Esses exemplos apenas pretendem registrar a diversidade de arranjos que existem no 

município e que podem ou não interferir no atendimento de violações, fomentando o debate 

acerca da inexistência de alguma forma de controle dos conselhos tutelares. 

Ao que tudo indica, a forma como o CT está organizado, com cinco conselheiros 

tutelares e sem obrigatoriedade da existência de equipe de apoio, talvez precise ser repensada. 

Por outro lado, a falta de um marco legal sobre os direitos sociais, que delimite férias, finais 

de semana e plantões, parece ser contemporizada com certa leniência quanto aos horários de 

atendimento. 

 

Remuneração de CTs e FMDCA 

 

Conforme mencionado, a remuneração dos conselheiros tutelares está dentro do 

padrão QPA-13,59 do Quadro dos Profissionais da Administração, e deveria acompanhar a 

política de reajuste do funcionalismo municipal. Segundo depoimento de um dos 

entrevistados, em dezembro de 2009 a remuneração correspondia a R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos reais) mensais. Uma especificidade da legislação municipal  é estabelecer que os 

                                                 
59 Essa classificação é utilizada para prestadores de serviços. 
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recursos do FUMCAD serão utilizados para a remuneração dos conselheiros tutelares, 

conforme se segue: 

Art. 4º – Parágrafo 3º: Os recursos necessários ao pagamento da 
remuneração dos Conselheiros Tutelares terão origem no Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD. (Decreto nº 40.779, 
26-jun-2001). 

 

Essa regra já estava prevista no art. 23 da Lei nº 11.123/1991, que dispõe sobre a 

política de atendimento à criança e ao adolescente e foi mantida no decreto de 2001, 

regulamentando a Lei nº 13.116/2001.60 O ECA define que a remuneração dos conselheiros 

não é obrigatória, mas caso exista deve estar prevista nos recursos do orçamento municipal.61 

A Resolução 75 do Conanda, que orienta a instalação desses conselhos, é explícita quanto à 

importância da remuneração dos conselheiros, visto que trabalham em regime de dedicação 

exclusiva, em tempo integral, mas também reitera que os recursos dos fundos municipais não 

devem ser utilizados para remunerar conselheiros e/ou equipe de apoio, nem para despesas 

correntes. A resolução do Conanda foi referendada pelas alterações que a Lei Federal nº 

12.010/09 produziram no ECA, as quais esclarecem que a existência dos fundos municipais 

não desobriga os municípios de destinar recursos orçamentários necessários às ações, serviços 

e programas de atendimento a crianças, adolescentes e famílias.62 Cabe ao Ministério Público 

fiscalizar a utilização dos recursos dos fundos. 

Essa questão foi colocada para os representantes do CMDCA, do Ministério Público e 

da Subsecretaria. Os membros do CMDCA mostraram “desconforto” quando questionados 

sobre esse tema. CD1 chegou a afirmar que a remuneração de conselheiros com recursos do 

fundo municipal ocorreria como bonificação, e que, na prática, nunca houve esse tipo de 

desembolso. CD2 disse que a lei tinha mudado, talvez em 2001, não soube especificar. 

Ambos os representantes do Ministério Público mostraram desconhecimento da regra, 

enquanto que SUB1 alegou que não tem acesso à movimentação desses recursos, somente 

gerencia a parcela orçamentária. 

                                                 
60 Dispõe sobre o funcionamento dos conselhos tutelares no município de São Paulo. 
61 Art. 134, parágrafo único. 
62 Lei nº 8.069/90, art. 260, par. 5o: “A destinação de recursos provenientes dos fundos mencionados neste artigo 
não desobriga os Entes Federados à previsão, no orçamento dos respectivos órgãos encarregados da execução 
das políticas públicas de assistência social, educação e saúde, dos recursos necessários à implementação das 
ações, serviços e programas de atendimento a crianças, adolescentes e famílias, em respeito ao princípio da 
prioridade absoluta estabelecido pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do 
art. 4º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)”.   
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O arranjo legal presente no município reduz a transparência no uso de recursos 

públicos. A falta de definição de uma parcela dos recursos orçamentários indica pouco 

comprometimento com políticas públicas destinadas à infância ou, ao menos, com o arranjo 

institucional instaurado pelo ECA, que supõe a existência de dois conselhos em que a 

sociedade civil tenha assento. Seria necessário um estudo mais cuidadoso do Orçamento 

Municipal para melhor compreender quais são as prioridades de ação.  

 

O funcionamento dos conselhos tutelares sob o olhar de atores do setor público 

 

O entendimento dos atores do setor público entrevistados é de que a atuação dos CTs é 

deficiente e que isso se deve, principalmente, à falta de estrutura adequada; à baixa 

qualificação de parte dos conselheiros tutelares, que não teriam preparo para sintetizar as 

denúncias e redigir ofícios; e ao desconhecimento do ECA. 

A infraestrutura dos CTs é considerada precária por quase todos os entrevistados; a 

exceção ficou por conta dos conselheiros de direitos. Como estes são representantes do 

governo, possivelmente tenham evitado se manifestar sobre as condições em que os CTs 

operam para não se contrapor ao Poder Executivo. Além disso, pelo fato de disponibilizarem 

telefones e veículos para plantão, é como se contribuíssem para melhorar as condições de 

trabalho dos CTs. Dentre os entrevistados, somente um dos conselhos de direitos mostrou 

preocupação com a ausência de direitos sociais dos conselheiros tutelares (C1), entendendo 

que isso torna difícil exigir compromentimento dos CTs. Entre os conselheiros tutelares esse é 

um dos pontos que mais suscitou manifestações de descontentamento. 

A questão do perfil dos conselheiros foi tratada de maneira distinta entre os 

entrevistados. O Ministério Público deu ênfase à necessidade de alguém que saiba sintetizar 

os eventos e redigir ofícios. Um dos juízes (J2) deu destaque à necessidade de ter “capacidade 

de escuta”, ou seja, ouvir e interpretar o fato. As entrevistadas da área de Assistência Social 

privilegiam a capacidade de diálogo. Distingue-se desse diagnóstico o juiz da região Sul, uma 

vez que a área sob sua jurisdição é uma das pobres do município, “as necessidades são 

homogêneas” [J1], e os conselheiros facilitam o diálogo com os moradores da região. Para 

suprir o suposto baixo grau de conhecimento dos conselheiros, as soluções apontadas variam 

de mudanças nas regras para a escolha dos conselheiros até a adoção de instrumentos que 

orientariam e delimitariam a atuação do conselheiro. Os pré-requisitos mencionados variam 
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da exigência de nível universitário a testes que identifiquem habilidades que são inerentes à 

função, tais como capacidade de escuta, atendimento ao público, guarda de sigilo da 

informação etc. Essas características mostram a necessidade de habilidades múltiplas, o que 

reforça a importância de que as decisões dos conselhos sejam colegiadas. Curiosamente, os 

entrevistados somente mencionaram a possibilidade de uma equipe técnica, que assessore os 

conselhos, depois de perguntados, não é algo imediato quando se manifestam sobre a atuação 

dos conselheiros. 

O desconhecimento do ECA traria reflexos nas deliberações dos CTs, com excesso de 

encaminhamentos para abrigos. A Lei de Adoção teria reduzido a demanda por abrigamento 

por parte dos conselhos. Nesse sentido, há grandes expectativas em torno da aprovação do 

Manual de Procedimentos, sobretudo por parte do CMDCA e do Ministério Público, que 

supostamente viria a suprir parte da lacuna da formação dos conselheiros, orientando a sua 

ação. O Sipia também é entendido como um “orientador da ação” e exerceria certo controle 

das demandas feitas pelos conselheiros. Mais especificamente, CD1 supõe que há dupla 

contagem nas demandas por creches e que o Sipia mostrará números mais realistas. 

A tentativa mais recente de atender a esse problema foi dada pela inclusão de um 

parágrafo no artigo 92 do ECA que prevê a formação permanente do conselheiros tutelares:  

 

Art.92 – Parágrafo 3º: Os entes federados, por intermédio dos poderes 
Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a permanente 
qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em 
programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de 
crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério 
Público e Conselho Tutelar. (ECA, Lei nº 8.068/90). 

 

A falta de equipamentos sociais foi mencionada por um dos juízes (J1) e por uma 

assistente social (AS1), que exemplificou: “Os conselhos tutelares funcionam 24 horas, mas a 

assistência social não, então nas ocorrências eles vão continuar abrigando, apesar da mudança 

na lei”. Nesta fala há o reconhecimento dos limites da atuação dos conselheiros vis-à-vis as 

políticas públicas disponíveis. 
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Quadro 11 – Fragilidades apontadas pelos entrevistados na segunda fase 

Fragilidades 
Entrevistado 

J1 J2 MP PDD CD1 CD2 AS1 AS2 

Condições de atendimento  

Infraestrutura insuficiente C C  - C - - C C 

Falta equipe de apoio  - C C - - - C C 

Necessidade de registrar 
denúncias / Sipia 

-  - - C C  - - - 

Faltam CTs -  - - - - D C - 

Falta de serviços na rede de 
proteção 

C - -  - - - C - 

Qualificação dos conselheiros  

Falta formação permanente C C  -  - - - C C 

Falta definir melhor o perfil  - C C - C - C - 

Necessário prova de 
conhecimentos na pré-seleção  

-  D  - - C C D  - 

Nível de escolaridade D  - C C - - - - 

Atuação inadequada -  - C C C  - C  - 

Imagem dos CTs  

CTs não têm reconhecimento C C -  - - - - D 

    Legenda:  C = Concorda,  D = Discorda,  “-” = Não se manifestou sobre o item. 
 

 

O Quadro 11 sintetiza a visão que os atores entrevistados têm sobre os fatores que 

comprometem a atuação dos conselhos tutelares, entendidos como fragilidades. As respostas 

envolvem concordância ou discordância sobre algum aspecto, que foram codificadas como 

“C” e “D”, respectivamente. A visão dos entrevistados sobre as fragilidades envolve o tipo de 

relação que eles têm com os conselhos, e por isso nem sempre há manifestação sobre algum 

item, caso em que foram representados no Quadro 11 com o símbolo “-”. As declarações 

feitas pelos entrevistados foram organizadas em três grandes grupos: condições de 

atendimento; qualificação dos conselheiros e imagem dos conselhos tutelares. 

 

Condições de atendimento 

 

As condições de atendimento envolvem aspectos que têm influência na execução ou 

acompanhamento das deliberações adotadas pelos conselhos tutelares e que dependem de 

políticas públicas. Foram incluídos nesta categoria aspectos que dificultam a atuação ou 

acompanhamento da atividade dos conselhos e que dependem, principalmente, de política 
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pública. Esta categoria inclui infraestrutura; inexistência de equipe de apoio; problemas 

relativos ao Sipia; necessidade de implantar novos conselhos e falta de disponibilidade de 

serviços na rede de proteção. Os problemas com infraestrutura e com a equipe de apoio nos 

CTs foram apontados pelos membros da Vara da Infância, do Ministério Público e da 

Assistência Social. Como já foi dito, os conselheiros de direitos entrevistados são 

representantes do governo municipal e adotaram a postura de defesa do Poder Executivo. 

Possivelmente, em decorrência disso, não se manifestaram sobre esses dois aspectos. 

A operacionalização do Sipia depende, basicamente, da disponibilidade de 

equipamentos e tecnologia; equipe técnica de apoio; capacitação e treinamento dos 

conselheiros. Um dos conselheiros de direitos entrevistado (CD1) entende o Sipia como uma 

possibilidade de diagnóstico das violações de direitos; ele supõe que a demanda por creche 

está superestimada, pois haveria dupla contagem , e que o Sipia poderia trazer dados mais 

fidedignos. A manifestação do promotor de direitos sobre o Sipia tem como base a crítica de 

que os conselhos tutelares não dispõem de dados para dialogar com os conselhos de direitos, 

comprometendo a formulação de políticas públicas. 

Somente dois entrevistados se manifestaram sobre o fato de que o número de CTs 

existentes no município está aquém das recomendações do Conanda. CD2 considera que o 

número existente é suficiente, faltando melhorar a eficiência do atendimento dos conselhos. 

A falta de serviços na rede de proteção, apesar da importância desse aspecto, somente 

foi mencionada por um juiz e uma assistente social. A disponibilidade de serviços depende do 

CMDCA e do Poder Executivo, pois depende do cadastramento de entidades de atendimento 

e de existência de política pública. 

 

Qualificação dos conselheiros 

 

Um segundo grupo de problemas identificados nas entrevistas diz respeito à 

qualificação dos conselheiros tutelares. As respostas dadas pelos entrevistados indicam o tipo 

de relação estabelecida com os CTs. A falta de formação permanente foi apontada pelos dois 

juízes e pelas duas assistentes sociais. O problema da definição do perfil do conselheiro no 

processo seletivo foi apontado por um dos juízes (J2); um promotor (MP); uma assistente 

social (MP1) e pelos dois conselheiros de direitos (CD1). Aliás, os dois conselheiros de 
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direitos mencionaram a necessidade de prova de pré-seleção para a candidatura ao cargo de 

conselheiro tutelar. Essa ideia foi criticada por um dos juízes (J2) e por uma das assistentes 

sociais (AS1), ambos consideram a medida ineficaz. 

Na definição do perfil, houve divergência sobre a necessidade de estabelecer como 

critério de seleção um determinado nível de escolaridade. Um dos juízes (J1) acha 

desnecessário, porque considera mais importante a proximidade do CT com a população, 

enquanto os dois representantes do Ministério Público (MP1 e PDD) concebem que o mais 

importante é a capacidade técnica de dialogar com o MP e de elaborar ofícios e requisições. O 

entendimento de que a atuação dos conselheiros é inadequada foi atribuído, basicamente, à 

falta de preparo dos conselheiros (MP, PDD, CD1 e AS1). 

 

Imagem dos conselhos tutelares 

 

Os dois juízes alegaram que há problema na imagem dos CTs perante a sociedade. J1 

avalia que os CTs não têm poderes; enquanto J2 entende que os conselhos não foram 

apropriados pela sociedade. A interpretação dos juízes foi contestada por uma das assistentes 

sociais (AS1), para quem o CT é legitimado pelo grupo que o elegeu o que lhe confere poder 

perante aquela comunidade. 

 

Facilitador ou gargalo? 

 

Tendo por objetivo o estudo exploratório da visão que atores do SGDCA têm a 

respeito dos CTs, o Quadro 12 sumariza o entendimento desses atores sobre os conselhos ao 

mesmo tempo que busca compará-lo com a visão inicialmente apresentada pelos conselheiros 

tutelares entrevistados (capítulo 3).  

Conforme visto no capítulo 3, a noção trazida pelos conselheiros tutelares 

entrevistados é de que a Vara de Infância facilita a atuação dos CTs porque assegura o 

cumprimento de suas deliberações. A visão do membro do Conselho Permanente constituiu 

uma exceção: para este, a morosidade do Judiciário é um problema. Mesmo assim, 

predominou o entendimento de que a atuação da Vara da Infância contribui para a execução 

das medidas, sendo um “facilitador”. As entrevistas com dois juízes trouxeram o 



121 
 

entendimento de que os CTs também seriam “facilitadores”, mas, apesar da autonomia legal, 

esses conselhos acabam atuando como se fossem hierarquicamente subordinados ao 

Judiciário.  

 

Quadro 12 – CTs e demais atores do setor público: gargalos ou facilitadores 

Origem do ator 
entrevistado 

Visão dos CTs 
(predominante) 

Visão a respeito dos CTs 

Vara da Infância e 
Juventude  

Facilitador, pois contribui para 
efetivar deliberações. 

Facilitadores, mas atuam como 
auxiliares. 

Ministério Público  Facilitador, pois contribui para 
efetivar deliberações. 

Gargalo, pois os conselheiros 
não têm formação adequada e 
são ineficientes. 

Assistência Social  Gargalo, devido ao 
entendimento sobre o papel dos 
CTs. 

Gargalo/facilitador, a noção 
depende da identificação de um 
interlocutor dentro do CT. 

CMDCA  Gargalo, registro das entidades 
de atendimento e critérios para 
as eleições. 

Gargalos, porque são 
ineficientes. 

 

O Ministério Público também foi indicado pelos conselheiros tutelares como um 

facilitador das ações dos conselhos. No entanto, os promotores entrevistados não têm uma 

visão similar a respeito dos conselhos, mencionando a baixa qualificação dos conselheiros 

para desempenhar o papel que cabe aos conselhos. Segundo esses promotores, o despreparo 

dos conselheiros compromete o andamento dos processos. Dessa forma, subentende-se a 

noção de que os CTs se constituem em gargalo para a atuação do MP. 

No caso da Assistência Social, dois conselheiros tutelares entrevistados a 

caracterizaram como um gargalo em decorrência do entendimento inadequado sobre o papel 

dos CTs. O conselho tutelar de M’Boi Mirim, por sua vez, trouxe a noção de que há uma rede 

social integrada na região onde atua, que também conta com o apoio da Assistência Social. Já 

as assistentes sociais relataram a dificuldade de estabelecer uma dinâmica de trabalho com os 

CTs quando muda a gestão. A cada nova gestão, o desafio é identificar um interlocutor no 

grupo para que seja possível estabelecer um trabalho conjunto. Dessa forma, a noção de 

gargalo ou facilitador se aplicaria ao perfil particular dos conselheiros, à existência de um 

líder do grupo que articule os demais para um trabalho em rede. 
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Sobre o Conselho Municipal de Direitos, as falas dos conselheiros tutelares remetem 

tanto aos critérios de seleção dos conselheiros, uma vez que a não definição de um perfil mais 

adequado compromete o desempenho de tarefas,63 como à falta de entidades de atendimento 

para solucionar as violações.64 Por isso, a noção de que o CMDCA se constitui em um gargalo 

para os CTs, já que os conselheiros de direitos entrevistados eram representantes do governo e 

consideraram ineficiente a atuação dos conselheiros. Para os conselheiros de direitos, as 

mudanças nas regras eleitorais dos conselheiros tutelares representaram um avanço, porque 

reduziram as influências de grupos ligados a partidos políticos e grupos religiosos. 

 

                                                 
63 Um exemplo disso é a dificuldade do uso do Sipia, decorrente da falta de conhecimento de informática por 
parte dos conselheiros tutelares, mencionada pelo CT1. 
64 É atribuição dos conselhos de direitos registrar e avaliar as entidades de atendimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho – de caráter exploratório – procurou entender a atuação dos conselhos 

tutelares no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA). 

Boa parte dos estudos sobre a institucionalidade dos conselhos privilegia, na análise, a 

sociedade civil e as formas de atuação participativa. Este trabalho procurou inserir o olhar de 

atores do setor público que integram o SGDCA sobre a atuação dos conselhos, contribuindo 

assim com uma nova perspectiva para a análise dos avanços e dificuldades na implantação 

desta nova instituição de atenção a crianças e adolescentes. 

O estudo é exploratório, feito em duas fases de entrevistas presenciais 

semiestruturadas, tendo como referência o município de São Paulo. As observações e 

conclusões obtidas a partir deste estudo não são, portanto, generalizáveis.  

A primeira fase da pesquisa de campo contemplou entrevistas com cinco conselheiros 

tutelares, sendo quatro oriundos de conselhos tutelares distintos e um representante do 

Conselho Permanente dos Conselhos Tutelares. A partir dessas entrevistas, foi definido um 

segundo grupo, composto por atores do SGDCA que ocupam cargos no setor público e atuam 

em funções relacionadas às medidas e encaminhamentos adotados pelos CTs. 

Os conselhos foram instituídos a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), o qual supõe um novo formato na relação Estado-sociedade, incorporando a sociedade 

civil como protagonista na formulação e efetivação das políticas públicas destinadas a 

crianças e adolescentes. A Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade (2007), realizada por 

iniciativa do Conanda, já mostrara que nem todos os municípios do país dispunham de 

conselhos de direitos e tutelares, o que apontava indícios da dificuldade de implantar a nova 

legislação. Além disso, a mesma pesquisa verificou a baixa prioridade atribuída pelas 

prefeituras aos conselhos tutelares.  

Este trabalho se iniciou com uma reflexão sobre as alterações ocorridas na legislação 

para a infância no Brasil e as mudanças nas políticas públicas promovidas, tendo por base os 

conceitos presentes nessas legislações. 

No Brasil, o Código Criminal do Império, de 1830, que dispunha sobre menores 

criminosos, e posteriormente ao período da Abolição da Escravatura, sobre legislações de 

proteção à criança escrava, representaram marcos na forma de intervenção do Estado sobre a 

população infanto-juvenil. O aparato legal ancorado na noção de vigilância e controle sobre a 

infância pobre, abandonada e marginalizada foi consolidado no Código Mello Mattos, de 
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1927. A ocorrência do regime militar, a partir da década de 1960, aprofundou a visão da 

disciplina e da ordem sobre a infância marginalizada com a aprovação do Código de Menores, 

de 1979, consolidando o conceito do menor em “situação irregular”. 

A literatura mostra que, desde o início do século XX, houve discussões e debates no 

Brasil e em outros países que tentaram inserir outra noção sobre a infância, tendo como foco o 

seu desenvolvimento e o reconhecimento da criança como cidadã, tomando-a, portanto, como 

portadora de direitos. Esses debates se consubstanciaram em declarações internacionais, das 

quais a primeira foi a Declaração de Genebra, de 1924, que introduziu o conceito de proteção 

integral. Essa considerou crianças e adolescentes como cidadãos, em condição peculiar de 

desenvolvimento, que merecem ser tratados como prioridade absoluta. Além disso, definiu 

que sua proteção é dever da família, da sociedade e do Estado. Apesar de o Brasil ter 

endossado formalmente essas declarações, foi somente com o final da ditadura militar que 

houve condições de uma nova perspectiva ascender à agenda governamental. 

A Convenção Internacional da Criança, de 1989, resultou desse longo histórico de 

debates e finalmente reconheceu a criança como cidadã, como hoje é legalmente considerada, 

e não mais na perspectiva do vir a ser, que entendia a criança como aquela que necessita de 

cuidados especiais para se tornar um futuro cidadão. Os movimentos sociais em favor da 

infância no Brasil, que ganharam força a partir das décadas de 1970 e 1980, estavam 

alinhados aos debates internacionais. Com o final da ditadura, a ação desses movimentos foi 

crucial para que houvesse alteração do conteúdo da política para a criança, incorporando a 

noção de cidadania e substituindo a Doutrina da Situação Irregular pela Doutrina da Proteção 

Integral. Essa mudança foi expressa na Constituição Federal de 1988, que colocou a criança 

como prioridade absoluta, e dividiu as responsabilidades entre Estado, família e sociedade.  

O Código de Menores se tornou incompatível com os novos princípios constitucionais, 

sendo substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990. Houve 

mudanças na orientação das políticas públicas, que deixaram de ser focalizadas e se tornaram 

universalizadas, e nas atribuições das responsabilidades: o que antes era exclusiva 

responsabilidade do Estado passou a ser concebido e executado em coparticipação pelo 

Estado, pela família e pela sociedade. Além disso, a execução e a concepção foram 

descentralizadas para os municípios. 

O ECA definiu a efetivação da Doutrina da Proteção Integral por meio de ações 

articuladas governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal 

e dos municípios. Foram definidas políticas de atendimento em quatro grandes linhas de ação 
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que se distinguem conforme a situação credora de direitos. São as políticas sociais básicas, de 

assistência social, de proteção especial e de garantias de direitos. 

As diretrizes para a efetivação dessas linhas de ação foram estabelecidas com base na 

municipalização do atendimento; na criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional 

dos direitos da criança e do adolescente; na criação e manutenção de programas específicos, 

tendo em vista a descentralização político-administrativa; manutenção de fundos nacional, 

estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 

adolescente; integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 

Segurança Pública e Assistência Social; e mobilização da opinião pública no sentido da 

indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. 

A participação da sociedade, prevista na Costituição Federal de 1988 e no ECA, foi 

instituída por meio da criação dos conselhos de direitos e tutelares. Os primeiros existem nos 

três níveis de governo (União, estados e municípios), sendo a participação da sociedade civil 

estabelecida em base paritária, enquanto os segundos existem apenas nos municípios, sendo 

integralmente ocupados pela sociedade civil. 

A nova concepção da política pública para a infância demandou mudança na forma de 

operacionalização da política. A transição de um modelo centralizado, apoiado por 

instituições setorializadas e fragmentadas, para outro descentralizado, com integração das 

políticas, exigiu a definição de uma estratégia que atendesse à universalização das políticas e 

à intersetorialidade necessária para a garantia e efetivação de direitos. Dessa forma, o conceito 

de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) foi desenvolvido 

como uma estratégia de implementação dos atores sociais envolvidos, situando papéis e 

atribuições, evitando duplicidades e sobreposição de funções, supondo equilíbrio de poderes. 

Na vigência do Código de Menores, o “juiz de menores” era a figura suprema que detinha 

poderes arbitrários, podendo, por exemplo, legislar, emitindo portarias que definiam o acesso 

a espaços públicos. O ECA foi concebido supondo divisão das atribuições. O SGDCA foi 

formalmente expresso por meio de duas resoluções do Conselho Nacional de Direitos da 

Criança e do Adolescente (Conanda), situando os atores em três eixos de atuação: promoção, 

controle e defesa. Conforme essas resoluções, os conselhos de direitos se situam nos eixos da 

promoção e controle, pois são responsáveis pela formulação de políticas públicas; pela 

instituição e gerenciamento dos fundos constituídos para programas destinados à infância e à 

adolescência e por ações públicas de promoção da política. Já os conselhos tutelares, o Poder 

Judiciário e o Ministério Público estariam no eixo da defesa, que se caracteriza pela proteção 
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de direitos e garantia de acesso à justiça. No presente trabalho, consideramos que os 

conselhos tutelares se situam também no eixo do controle, não apenas porque fiscalizam as 

entidades de atendimentos, mas porque, ao restaurar um direito que foi violado ou ameaçado, 

acabam fiscalizando políticas públicas, evidenciando lacunas ou ausência de políticas e até 

mesmo situações de violência familiar. 

Os conselhos tutelares são autônomos e organicamente vinculados ao Poder 

Executivo. Desempenham funções administrativas: notificando, requisitando, advertindo. Mas 

nunca executando. Assumiram as funções administrativas anteriormente desempenhadas pelos 

juízes de menores. A grande distinção dos CTs é que o atendimento de violações deixou de 

ser feito prioritariamente na esfera judicial, inserindo novos atores na tarefa de assegurar o 

reconhecimento de crianças e adolescentes como cidadãos. 

Numa primeira fase do estudo, foram entrevistados cinco conselheiros tutelares, sendo 

um deles membro do Conselho Permanente dos Conselhos Tutelares e os quatro restantes, 

oriundos dos conselhos de Aricanduva, M’Boi Mirim Ipiranga e Pinheiros. Esses quatro 

conselhos foram selecionados com base nos perfis socioeconômicos das áreas onde estão 

localizados e nas votações nas eleições 2005 e 2007 para conselheiros.  

Há 37 conselhos tutelares instalados em 31 subprefeituras no município de São Paulo, 

quando deveria haver ao menos 54 conselhos, se consideramos os padrões recomendados pelo 

Conanda, ou seja, um conselho para cada 200 mil habitantes. 

Na pesquisa de campo se verificou que decisões individuais são frequentes entre os 

conselhos tutelares entrevistados. O colegiado costuma se reunir semanalmente para 

referendar pareceres individuais e deliberar sobre situações mais complexas. As decisões 

individuais, a menos que sejam ratificadas pelo colegiado, são passíveis de contestação. 

A primeira fase de entrevistas permitiu identificar atores do SGDCA do setor público 

que têm interface com os CTs e cuja atuação é entendida pelos conselheiros tutelares 

entrevistados como “facilitadores” ou como “gargalos” para a resolução das denúncias 

recebidas pelos conselhos. Essa classificação surgiu na pesquisa pelo fato de que os conselhos 

tutelares não executam medidas, apenas deliberam e requisitam, e, dessa forma, o sucesso das 

medidas adotadas pelos CTs depende das condições de funcionamento dos conselhos e da 

contrapartida do órgão para o qual a medida foi encaminhada, que, supostamente, deve 

cumprir ou dar andamento às decisões desses conselhos. Por isso, a partir da primeira fase de 

entrevistas com cinco conselheiros tutelares, foi definido um segundo grupo de atores do setor 

público, entrevistados numa segunda fase. Nessa segunda fase, foram entrevistados dois 
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juízes da Vara da Infância de Infância e Juventude; um promotor da Infância e Juventude; um 

promotor de Direitos Difusos e Coletivos; duas assistentes sociais e dois conselheiros de 

direitos que representavam o governo. Também foram entrevistados dois membros da equipe 

que está implantando a nova versão do Sipia em São Paulo e um funcionário de uma 

subprefeitura. Apesar de esses três últimos não terem uma atuação direta na resolução das 

denúncias atendidas pelos conselheiros, desempenham funções assessórias que influenciam o 

funcionamento e a atuação dos conselhos. Estas três últimas entrevistas tiveram por objetivo 

elucidar o funcionamento dos CTs no município São Paulo. 

As entrevistas com os atores do SGDCA do setor público confirmaram a existência de 

ambiguidades na forma de atuação e concepção dos conselheiros tutelares apontadas por Silva 

(2006) e Tatagiba (2006). A fala reiterada dos atores do setor público sobre a formação dos 

conselheiros expressa a tensão entre a existência de um conselheiro que seja mais próximo da 

comunidade que o elegeu, com maior inserção para detectar as violações, e a escolha de um 

conselheiro com nível de escolaridade mais elevada e que tenha mais facilidade de interagir 

com o Judiciário e com o Ministério Público. 

A falta de padronização dos registros das violações atendidas pelos conselhos 

entrevistados compromete o funcionamento do SGDCA. Esse problema existe em todo o país, 

conforme relatado em alguns estudos [Varella (2004); Pesquisa Nacional Conhecendo a 

Realidade (2006)]. O Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia) é uma 

tentativa de atender essa lacuna. Sua implantação no país começou em 1997 e objetiva 

monitorar as violações e orientar os encaminhamentos feitos por CTs. A ausência de dados 

padronizados, que permitam acompanhar os atendimentos feitos pelos conselhos, prejudica o 

diagnóstico das violações a que está sujeita a população infanto-juvenil. Isso compromete a 

capacidade dos conselhos tutelares de assessorar o Poder Executivo local na formulação de 

políticas públicas e na elaboração do orçamento municipal. No momento em que a pesquisa 

foi feita, estava sendo lançada nacionalmente uma nova versão do Sipia Web. As entrevistas 

mostraram as dificuldades de efetivar o Sipia. Os problemas envolvem disponibilidade de 

equipamentos; falta de acesso à internet; capacitação dos conselheiros; perfil dos conselheiros 

– nem todos têm habilidade com informática, uma vez que isso não foi colocado como pré-

requisito no processo de seleção – e temor por parte de alguns conselheiros de que o Sipia se 

constitua em um mecanismo de controle de suas atividades. 

A implantação do Sipia nos conselhos tutelares permitiria formar um banco de dados e 

um histórico das violações no município. Isso representaria um salto qualitativo no 
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diagnóstico das violações de direito, podendo contribuir para a elaboração das prioridades de 

ação e para orientar a alocação de recursos orçamentários. A ausência do Sipia acaba 

enfraquecendo a atuação dos CTs e o diálogo entre os atores do SGDCA. 

Há o entendimento, entre os entrevistados, de que os conselheiros tutelares ocupam 

um cargo político, pois foram eleitos pela sociedade civil. Pelo fato de as regras de escolha 

dos conselheiros serem definidas pelo Poder Executivo, há tentativas de se estabelecer uma 

fórmula que reduza o papel político dos conselhos tutelares, a exemplo das mudanças na 

forma de votação ocorridas em 2007, quando cada eleitor passou a votar em apenas um 

candidato, em vez de em cinco candidatos, como acontecia até 2005. A possibilidade de um 

grupo organizado ocupar espaço no conselho tutelar é controversa. Pode ser um grupo ligado 

à questão da criança e do adolescente e que tem um histórico de trabalho conjunto, como se 

verificou no trabalho feito por Silva (1994), ou vinculado a grupos com interesses partidários, 

ou por laços religiosos, como observou um conselheiro de direitos entrevistado. É interessante 

notar que, apesar da alteração no processo de votação, os depoimentos dos dois conselheiros 

de direitos, que, neste caso, são representantes do governo, denotam ausência de diálogo com 

os CTs. As falas desses conselheiros indicam que a relação com os CTs é burocrática, 

limitada ao fornecimento de veículos e de celulares para os plantões dos CTs e à condução do 

processo de eleição dos conselheiros. Além disso, os depoimentos têm como foco maneiras de 

se estabelecer algum tipo de controle da ação dos conselheiros: alterando as regras eleitorais 

para reduzir pressões políticas; a publicação de um Manual de Procedimentos que delineie os 

espaços de atuação; e a implantação do Sipia, com a expectativa de que a pressão por políticas 

públicas, em especial vagas em creches, mostre-se infundada. 

As condições de funcionamento dos CTs verificada nos dois grupos de entrevistas 

indicam baixa autonomia. A Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade relatou o fato de que 

os CTs teriam baixa prioridade para o Poder Executivo. Isso também foi observado no 

presente estudo: as instalações dos conselhos são precárias, sendo que os recursos 

orçamentários destinados aos CTs são contingenciáveis e sem transparência. De modo geral, 

as entrevistas mostraram desequilíbrio na capacidade dos atores do SGDCA de efetivar os 

papéis que lhe são atribuídos. No que se refere aos CTs, a baixa autonomia também pode ser 

depreendida por declarações por parte de conselheiros e de magistrados que apontam uma 

atuação que se coloca “hierarquicamente” subordinada à Vara da Infância, como se fossem 

auxiliares. 
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Apesar de a Constituição Federal de 1988 estabelecer que crianças e adolescentes 

devam ser atendidos com prioridade absoluta, as entrevistas evidenciam que a presença da 

sociedade civil nos CTs é considerada como a de um “ator menor”. A posição de 

subordinação é evidenciada também pelo fato de o CT não contar com recursos orçamentários 

bem definidos. A eleição de um CT sem dispor de sede própria, como aconteceu com o CT do 

Jardim São Luís, e a falta de clareza sobre os recursos utilizados para remunerar e equipar os 

conselhos comprometem a capacidade de planejamento e de execução nas rotinas diárias, 

colocando-os numa situação de dependência. Esses fatos corroboram os resultados levantados 

na Pesquisa Nacional Conhecendo a Realidade (2007), quando os conselheiros declararam 

que o relacionamento do Executivo municipal se caracterizava pela baixa prioridade atribuída 

pelas prefeituras aos conselhos tutelares. 

A hipótese de Tatagiba (2004), de que a legislação existente é insuficiente para 

estabelecer a relação entre conselhos e funções administrativas, também se verificou nas 

entrevistas. Segundo as assistentes sociais, a cada gestão eleita é necessário identificar os 

interlocutores dentro do CT para que haja condições de trabalho conjunto. Na fala dos juízes é 

mencionado o fato de que conselheiros enviam relatórios de casos já solucionados para prestar 

contas ao Judiciário. 

O que torna mais marcante, porém, a relação entre conselhos tutelares e juízes é o fato 

de que os conselhos têm mostrado dificuldade em defender direitos, acessando políticas 

públicas e entidades de atendimento. Por isso, frequentemente recorrem ao Judiciário e ao 

Ministério Público. Esse tipo de procedimento remete à mesma lógica vigente na época do 

Código de Menores, evidenciando que por vezes também conselheiros tutelares agem como 

tributários de uma concepção anterior. Isso revela a dificuldade de que se efetive uma nova 

concepção, baseada em direitos. A legislação do ECA e mesmo o conceito presente no 

SGDCA supõem a presença do Judiciário e do Ministério Público na defesa e reconhecimento 

dos direitos de criança e do adolescente. Mas a atuação desses dois órgãos não pode 

“substituir” o papel do Executivo de formular e assegurar o acesso às políticas públicas. 

Portanto, o grande desafio continua sendo o reconhecimento, por parte do Poder Executivo, 

da população infanto-juvenil como cidadã. Se o acesso a direitos sociais básicos depender 

exclusiva ou majoritariamente da atuação do Judiciário e do Ministério Público, acabará se 

configurando uma situação similar à verificada na época da vigência do Código de Menores, 

quando a criança não era legalmente reconhecida como cidadã. As entrevistas indicam 
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dificuldades em efetivar a noção de direitos presente no ECA, o que sinaliza resistências 

quanto à alteração no próprio conteúdo da política para a criança e o adolescente. 

A dificuldade de acesso a equipamentos sociais também revela que as políticas sociais 

que compõem o SGDCA ainda estão se adequando ao novo formato da política de 

atendimento. Na Assistência Social, ainda estão sendo instalados os CREAS no município, e 

o SUAS, concebido em 2003. A municipalização do ensino infantil e fundamental ainda não 

foi equacionada no município de São Paulo. Os depoimentos dos conselhos de direitos 

denotam falta de espaço para que eles participem da formulação de políticas públicas e do 

orçamento municipal, o que reforça o entendimento de que os lugares que contam com a 

participação da sociedade civil são relegados a um segundo plano. 

Outro aspecto sugerido pelos entrevistados foi de que os CTs acabam funcionando 

com base nos arranjos que se estabelecem entre os conselheiros, o que acaba sendo tolerado 

pela ausência de um marco legal que delimite os direitos sociais e as funções do conselheiro, e 

discipline férias, licenças, faltas, ausências, impedimentos e destituição do cargo. Isso 

precariza a função do conselheiro e o coloca em desvantagem em relação aos demais agentes 

públicos. A dificuldade de aprovar o Manual dos Conselheiros Tutelares, que vem sendo 

discutido desde 2001, mostra a complexidade envolvida nesse processo. A finalização do 

manual requer o estabelecimento de atribuições; delimitação de espaços e atribuição de 

direitos e deveres. Em São Paulo, a criação da Comissão Permanente é uma tentativa de 

operacionalizar o diálogo dos conselhos com o Poder Executivo, mas os depoimentos indicam 

que há dificuldade de mobilizar os conselhos. 

Interessante foi constatar a falta de questionamento sobre a ausência de garantias 

trabalhistas dos conselhos por parte dos atores governamentais. Somente um representante do 

conselho de direitos manifestou que os direitos sociais necessitariam ser discutidos. Os 

conselhos tutelares têm um desenho inovador, que se diferencia das demais experiências de 

conselhos adotadas. É o único em que há possibilidade de remuneração. Em todos os demais, 

o trabalho dos conselheiros é voluntário. O Ministério Público, que poderia fiscalizar a 

atuação dos conselhos tutelares, demonstrou desconhecimento sobre a origem dos recursos 

para financiar os conselhos. A situação encontrada no município é considerada anômala, pois 

o ECA prevê que recursos dos Fundos da Criança e do Adolescente devem ser utilizados para 

projetos prioritários, podendo ser utilizados para cursos de capacitação de conselheiros 

tutelares, mas nunca para financiar despesas correntes e remunerar conselheiros. Os 
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promotores entrevistados manifestaram desconhecer o fato de que a legislação municipal 

prevê remuneração dos conselheiros tutelares com recursos do FMDCA. 

As falas dos atores entrevistados a respeito dos conselhos, inclusive as falas dos 

próprios conselheiros, são algumas vezes tributárias de valores anteriores à relação de 

subordinação da sociedade civil, que é considerada um ator menor. O próprio conselheiro se 

coloca em situação de subordinação, o que, possivelmente, reflete a forma como foi recrutado 

e talvez a própria inserção social do conselheiro. 

Ao estudar os movimentos em prol da igualdade social, Marshall (2002) percebeu que 

o fortalecimento do status de cidadania tornou mais difícil a preservação de desigualdades 

sociais. Passados mais de vinte anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, os 

termos em que foram colocadas as políticas destinadas à população infanto-juvenil encontram 

dificuldade em se efetivar. A falta de reconhecimento de novos espaços de interlocução e de 

execução de políticas públicas revela a tentativa de eliminar o ônus causado pela desigualdade 

sem eliminar a questão da desigualdade. A Proteção Integral requer inclusão de boa parte da 

sociedade, o que fere privilégios de classes sociais. Uma das dificuldades de implantação dos 

CTs e do próprio sistema de garantia de direitos é que requerem transformações de status, ou 

seja, reconhecimento do conceito de cidadania, redução de desigualdades, e que se repensem 

valores e costumes. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Atribuições dos conselhos tutelares e medidas a encaminhar 

ATRIBUIÇÕES 
DOS CONSELHOS 

TUTELARES 

MEDIDAS QUE 
PODEM SER 

DETERMINADAS 

COMENTÁRIOS SE O CT NÃO FOR 
ATENDIDO 

Atender crianças e 
adolescentes nas 
hipóteses previstas nos 
arts. 98 e 105, ou seja, 
sempre que os direitos 
reconhecidos no ECA 
forem ameaçados ou 
violados (art. 98, I a 
III): 

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; 

O atendimento 
também está previsto 
quando é necessário 
adotar medidas de 
proteção à criança que 
praticar ato infracional 
(art. 105). 

 

Para as situações 
previstas nos arts. 98 e 
105, o CT poderá 
determinar a aplicação 
das medidas previstas no 
art. 101, I a VII: 

I - encaminhamento aos 
pais ou responsável, 
mediante termo de 
responsabilidade; 

II - orientação, apoio e 
acompanhamento 
temporários; 

III - matrícula e 
frequência obrigatórias 
em estabelecimento 
oficial de ensino 
fundamental; 

IV - inclusão em 
programa comunitário ou 
oficial de auxílio à 
família, à criança e ao 
adolescente; 

V - requisição de 
tratamento médico, 
psicológico ou 
psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou 
ambulatorial; 

VI - inclusão em 
programa oficial ou 
comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a 
alcoólatras e 
toxicômanos; 

VII – acolhimento 
institucional. 

Os encaminhamentos 
devem ser feitos a partir 
de decisões colegiadas 
e, em algumas 
situações, com parecer 
de especialista.  

Não é atribuição do CT 
colocar criança ou 
adolescente em família 
substituta. 

O CT poderá acionar 
o Ministério Público 
(ECA, art.136, IV). 

Atender e aconselhar 
os pais ou responsável 
(art. 136, II) 

São medidas aplicáveis 
aos pais ou responsável 
pelo CT (art. 129, I a 
VII): 
I - encaminhamento a 

O CT não pode 
intimar pais ou 
responsáveis a 
comparecer à sede do 
CT. O aconselhamento 
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ATRIBUIÇÕES 
DOS CONSELHOS 

TUTELARES 

MEDIDAS QUE 
PODEM SER 

DETERMINADAS 

COMENTÁRIOS SE O CT NÃO FOR 
ATENDIDO 

programa oficial ou 
comunitário de proteção 
à família;65 
II - inclusão em 
programa oficial ou 
comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a 
alcoólatras e 
toxicômanos; 
III - encaminhamento a 
tratamento psicológico 
ou psiquiátrico; 
IV - encaminhamento a 
cursos ou programas de 
orientação; 
V - obrigação de 
matricular o filho ou 
pupilo e acompanhar sua 
frequência e 
aproveitamento escolar; 
VI - obrigação de 
encaminhar a criança ou 
adolescente a tratamento 
especializado; 
VII – advertência. 

aqui supõe capacidade 
de escuta para escolher 
o encaminhamento 
adequado. Em alguns 
casos, exige parecer 
especializado. O risco é 
que os conselheiros 
acabem desempenhando 
função de psicólogo, 
pedagogo ou ainda 
elaborando julgamento 
moral sobre a criança, o 
adolescente e/ou 
família, sem 
conhecimento adequado 
sobre a questão. Em 
situações como esta a 
existência de uma 
equipe multidisciplinar 
pode ser crucial para o 
bom desempenho do 
CT. 

Promover a execução 
de suas decisões. 

O CT pode: 
a) requisitar serviços 
públicos nas áreas de 
saúde, educação, serviço 
social, previdência, 
trabalho e segurança, 
fiscal do trabalho; 
b) representar junto à 
autoridade judiciária nos 
casos de 
descumprimento 
injustificado de suas 
deliberações; 

O CT não executa 
medidas, apenas 
encaminha, requisita ou 
representa. 
Quando o serviço 
público necessário 
inexiste ou é prestado 
de forma irregular, o 
Conselho deve 
comunicar o fato ao 
responsável pela 
política pública 
correspondente e/ou ao 
Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, para 
que o serviço seja 
criado ou regularizado. 

O Juiz é então 
provocado em sua 
jurisdição (sob o rito 
previsto no artigo 
194) para determinar 
que a deliberação do 
CT seja cumprida e o 
recalcitrante punido 
por infração 
administrativa (artigo 
249). (Seda, 2006, p. 
351) 
• Descumprir, sem 

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

• Art. 249 
Descumprir, 
dolosa ou 
culposamente, os 
deveres inerentes 

                                                 
65 Por exemplo: cuidados com gestante; atividades produtivas, tais como emprego e geração de renda; orientação 
sexual e planejamento familiar; prevenção e cuidados de doenças infantis e assim por diante. 
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ATRIBUIÇÕES 
DOS CONSELHOS 

TUTELARES 

MEDIDAS QUE 
PODEM SER 
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ao pátrio poder ou 
decorrente de 
tutela ou guarda, 
bem assim 
determinação da 
autoridade 
judiciária ou do 
Conselho Tutelar:  
Pena: multa de 
três a vinte 
salários de 
referência, 
aplicando-se o 
dobro em caso de 
reincidência. 

Encaminhar ao 
Ministério Público 
notícia de fato que 
constitua infração 
administrativa ou 
penal contra os direitos 
da criança ou 
adolescente; 

Conforme Sêda , o 
encaminhamento ao MP 
é feito através de uma 
representação.  
“O CT tem competência 
(é legitimado) ele 
mesmo, para entrar com 
ação judicial pela 
infração administrativa 
daquele que descumpre 
determinação do próprio 
Conselho. Esse 
encaminhamento de 
notícia ao Ministério 
Público, referido neste 
inciso IV, se dá por fatos 
previstos no artigo 201, 
VIII e X. Fora dessas 
hipóteses não há por que 
o Conselho Tutelar 
depender (e não 
depende) do promotor de 
Justiça.” (SEDA, 2006, 
p. 351-352) 

A presente pesquisa 
mostrou situações em 
que os CTs acionam o 
MP ou a Promotoria de 
Direitos de Difusos, 
quando deveriam entrar 
com uma ação judicial, 
acionando a Vara de 
Infância (veja o capítulo 
5). 

 

Encaminhar à 
autoridade judiciária 
os casos de sua 
competência; 

O Judiciário é provocado 
adotar medidas 
específicas, previstas nos 
artigos: 66 
• 149, que disciplina 

acesso a alguns 
espaços privados; 

• 155, referente à 

Sêda (2006) chama a 
atenção para o fato de 
que o juiz não é mais 
acionado de forma 
genérica para adotar as 
‘devidas providências’, 
como se fazia no 
Código de Menores. Há 

 

                                                 
66 Sêda (2006) alerta para o fato de que a legislação especifica as medidas que podem ser adotadas, enquanto no 
Código de Menores era de praxe adotar soluções genéricas, sendo utilizadas expressões como “tomar as devidas 
providências”, ou seja, sem que houvesse encaminhamentos definidos. 
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DOS CONSELHOS 

TUTELARES 

MEDIDAS QUE 
PODEM SER 

DETERMINADAS 

COMENTÁRIOS SE O CT NÃO FOR 
ATENDIDO 

perda ou suspensão 
do poder familiar; 

• 165, pedidos de 
colocação em 
família substituta; 

• 182, o MP 
encaminha 
representação ao juiz 
solicitando a 
instauração de 
medida 
socioeducativa; 

• 191, apuração de 
irregularidades em 
organização 
governamental ou 
não governamental; 

• 194, procedimento 
para a imposição de 
penalidade 
administrativa por 
infração às normas 
de proteção à criança 
e ao adolescente terá 
início por 
representação do CT 
(ou do MP, ou auto 
de infração 
elaborado por 
servidor efetivo ou 
voluntário 
credenciado, e 
assinado por duas 
testemunhas, se 
possível”). 

• 212, para fins 
determinados e 
tutelas jurisdicionais 
específicas. 

determinações claras 
especificadas pelo 
ECA. 

Providenciar a 
medida estabelecida 
pela autoridade 
judiciária, dentre as 
previstas no art. 101, 
de I a VI, para o 
adolescente autor de 
ato infracional; 

Art. 101 Verificada 
qualquer das hipóteses 
previstas no art. 98, a 
autoridade competente 
poderá determinar, 
dentre outras, as 
seguintes medidas: 
I - encaminhamento aos 
pais ou responsável, 
mediante termo de 
responsabilidade; 

Cabe ao Poder 
Judiciário, se 
necessário, adotar 
outras medidas (Art. 
101): 
 
VII - abrigo em 
entidade; 
VIII - colocação em 
família substituta. 
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II - orientação, apoio e 
acompanhamento 
temporários; 
III - matrícula e 
freqüência obrigatórias 
em estabelecimento 
oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusão em 
programa comunitário ou 
oficial de auxílio à 
família, à criança e ao 
adolescente; 
V - requisição de 
tratamento médico, 
psicológico ou 
psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou 
ambulatorial; 
VI - inclusão em 
programa oficial ou 
comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a 
alcoólatras e 
toxicômanos; 

Expedir notificações; Utilizada para comunicar 
um fato que ocorreu ou 
que deva ocorrer. 

O CT não pode intimar. 
Quem intima são: o 
delegado no inquérito 
policial; o promotor no 
inquérito civil; o juiz no 
respectivo processo 
legal. 

 

Requisitar certidões 
de nascimento e de 
óbito de criança ou 
adolescente quando 
necessário. 

 O CT pode requisitar a 
certidão, não o registro. 
“Certidão é a 
declaração do notário, 
do Tabelião, de que 
existe o registro” 
(SÊDA, 2006, p. 359). 

 

Assessorar o Poder 
Executivo local na 
elaboração da proposta 
orçamentária para 
planos e programas de 
atendimento dos 
direitos da criança e do 
adolescente. 

O CT deveria enviar ao 
prefeito correspondência 
em que relata a tipologia 
das ameaças e violações 
para subsidiar a 
elaboração da LDO. 

O funcionamento do 
SIPIA em muito 
contribuiria para a 
assessoria, pois 
organizaria e criaria 
alguma padronização 
para organizar as 
demandas. Além disso, 
coloca o CT como 
articulador no eixo do 
controle, concebido 
pelo SGDCA. 
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Representar, em 
nome da pessoa e da 
família, contra a 
violação dos direitos 
previstos no art. 220, § 
3o, inciso II, da 
Constituição Federal. 

 Refere-se à questão da 
exibição de imagem por 
meios de comunicação, 
bem como à qualidade e 
adequação de 
programas. 

 

Representar ao 
Ministério Público 
para efeito das ações 
de perda ou suspensão 
do poder familiar, após 
esgotadas as 
possibilidades de 
manutenção da criança 
ou do adolescente 
junto à família natural. 

É feita por meio de 
petição em nome da 
pessoa ou da família. 
Sêda (2006) comenta 
que se trata de situações 
específicas, como a que 
busca transferir a guarda 
para os avós, sendo, para 
isso, necessário que haja 
perda do poder familiar. 
A legislação busca 
assegurar o direito à 
convivência familiar. 
Carvalho (2002) destaca 
situações de 
representação contra os 
pais. 

Nesta situação, Sêda 
(2006, p.393) alerta 
que, neste caso, CT e 
MP “podem estar em 
lados opostos da 
balança da justiça”. 

 

Se, no exercício de 
suas atribuições, o 
Conselho Tutelar 
entender necessário o 
afastamento do 
convívio familiar, 
comunicará 
incontinenti o fato ao 
Ministério Público, 
prestando-lhe 
informações sobre os 
motivos de tal 
entendimento e as 
providências tomadas 
para a orientação, o 
apoio e a promoção 
social da família 
(Art.136, Parágrafo 
Único). 

 Este ponto foi incluído 
na alteração promovida 
pela “Lei de Adoção”, o 
objetivo é assegurar que 
o afastamento do 
convívio familiar 
somente ocorra em 
situações limites. Além 
disso, reafirma o fato de 
que o CT não é 
executor de medidas. 
  

 

Fiscalizar entidades 
de atendimento 
governamentais e não 
governamentais (art. 
95) 

Em caso de 
irregularidades ou de 
suspeita o CT deverá 
encaminhar uma 
representação com um 
resumo dos fatos (art. 
191). Caberá ao 
Judiciário adotar 

Esta atribuição coloca o 
CT como articulador no 
eixo do controle 
proposto pelo SGDCA. 
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medidas para apurar e 
solucionar os fatos. 
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Apêndice B – Subprefeituras e conselhos tutelares do município de São Paulo 

Região Subprefeitura 
Conselho 
Tutelar 

Distritos 
Área 
(km²) 

População 
(2008) 

Densidade 
demográfica 
(hab./km²) 

Ano de 
criação 

Norte 

Casa Verde Casa Verde 

Cachoeirinha 13,47 156,957 11,656.22 

2001 / 
2005 

Casa Verde 7,13 77,62 10,883.74 

Limão 6,39 78,449 12,269.87 

TOTAL 26,99 313,026 11.603,27 

Freguesia do Ó 
Freguesia 

do Ó 

Brasilândia 21,15 276,238 13,063.46 
1991 Freguesia do Ó 11,09 140,505 12,667.70 

TOTAL 32,24 416,743 12.865,58 

Jaçanã Jaçanã 
Jaçanã 7,42 93,553 12,606.53 

2001 / 
2005 Tremembé 57,48 183,075 3,184.87 

TOTAL 64,9 276,628 7.895,70 

Perus Perus 
Anhanguera 33,44 58,708 1,755.39 

1991 Perus 23,44 89,518 3,819.03 

TOTAL 56,88 148,226 2.787,21 

Santana Santana 

Mandaqui 13,23 102,898 7,779.90 

1991 
Santana 13,14 110,086 8,380.25 

Tucuruvi 9,44 91,078 9,652.35 

TOTAL 35,81 304,062 8.604,17 

Vila Maria Vila Maria 

Vila Guilherme 7,24 47,509 6,560.70 

1991 
Vila Maria 11,81 108,98 9,227.96 

Vila Medeiros 7,82 131,377 16,800.18 

TOTAL 26,87 287,866 10.862,95 

Leste 

Aricanduva Aricanduva 

Aricanduva 6,84 94,13 13,756.71 

2004 
Carrão 7,88 73,081 9,274.45 

Vila Formosa 7,46 90,992 12,195.86 

TOTAL 22,18 258,203 11.742,34 
Cidade 

Tiradentes 
Cidade 

Tiradentes 
Cidade Tiradentes 15,12 242,077 16,009.03 2001 

Ermelino 
Matarazzo 

Ermelino 
Matarazzo 

Ermelino 
Matarazzo 8,95 115,571 12,917.16 

2001 
Ponte Rasa 6,55 95,138 14,517.75 

TOTAL 15,5 210,709 13.717,45 

Guaianases 
Lajeado Lajeado 8,89 181,508 20,423.43 2001 

Guaianases Guaianases 8,66 109,685 12,668.88 1991 

  TOTAL 17,55 291,193 16.546,16   

Itaim Paulista 
Itaim 

Paulista 

Itaim Paulista 12,22 237,771 19,459.58 
2001 Vila Curuçá 9,5 161,369 16,993.93 

TOTAL 21,72 399,14 18.226,76 

Itaquera 

Itaquera 
Cidade Líder 10,55 128,851 12,209.92 

1991 
Itaquera 14,64 218,533 14,924.56 

José 
Bonifácio 

José Bonifácio 14,47 108,814 7,518.45 
2008 

Parque do Carmo 15,66 69,139 4,415.03 

  TOTAL 55,32 525,337 9.766,99   

Mooca Mooca 

Água Rasa 7,12 80,484 11,301.13 

1991 

Belém 6,08 35,878 5,896.70 

Brás 3,61 21,949 6,078.79 

Mooca 7,97 58,39 7,326.60 

Pari 2,71 12,994 4,789.44 

Tatuapé 8,43 76,903 9,124.25 
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Região Subprefeitura 
Conselho 
Tutelar 

Distritos 
Área 
(km²) 

População 
(2008) 

Densidade 
demográfica 
(hab./km²) 

Ano de 
criação 

TOTAL 35,92 286,598 7.086,15 

Penha Penha 

Artur Alvim 6,49 106,924 16,466.64 

1991 
Cangaíba 16,58 150,151 9,057.49 

Penha 11,44 119,755 10,467.45 

Vila Matilde 8,9 99,659 11,201.14 

TOTAL 43,41 476,489 11.798,18 

São Mateus 

Jardim 
Helena 

Jardim Helena 9,15 151,87 16,604.02 2001 

São Mateus 
Iguatemi 19,57 128,723 6,577.61 

1991 São Mateus 12,83 158,828 12,382.17 

São Rafael 13,1 148,778 11,360.17 

São Miguel 
São Miguel 7,65 94,391 12,338.03 

1991 
Vila Jacuí 7,84 164,253 20,950.84 

  TOTAL 70,14 846,843 13.368,81   

Vila Prudente 

Sapopemba Sapopemba 13,48 295,975 21,963.95 2001 

Vila 
Prudente 

São Lucas 9,67 131,236 13,578.13 
1991 

Vila Prudente 9,5 93,459 9,842.26 

  TOTAL 32,65 520,67 15.128,11   

Centro Sé Sé 

Bela Vista 2,76 58,832 21,293.38 

1991 

Bom Retiro 4,18 21,707 5,193.93 

Cambuci 3,93 25,161 6,402.39 

Consolação 3,78 46,947 12,418.79 

Liberdade 3,65 53,607 14,684.23 

República 2,3 42,632 18,502.67 

Santa Cecília 3,79 63,061 16,637.50 

Sé 2,17 16,65 7,657.17 

TOTAL 26,56 328,597 12.845,01 

Oeste Butantã Butantã 

Butantã 12,89 48,802 3,786.92 

1991 

Morumbi 11,47 32,508 2,834.02 

Raposo Tavares 12,26 96,584 7,878.87 

Rio Pequeno 9,68 115,979 11,987.22 

Vila Sônia 10,02 90,196 8,997.71 

TOTAL 56,32 384,069 6.901,46 

Oeste 

Lapa Lapa 

Barra Funda 5,89 10,663 1,808.85 

1991 

Jaguara 4,55 23,487 5,163.85 

Jaguaré 6,57 41,888 6,372.57 

Lapa 10,28 53,529 5,205.24 

Perdizes 6,31 99,422 15,746.70 

Vila Leopoldina 6,97 26,196 3,757.24 

TOTAL 40,57 255,185 6.342,41 

Pinheiros Pinheiros 

Alto de Pinheiros 7,52 40,637 5,403.32 

1991 
Itaim Bibi 10,02 68,863 6,869.59 

Jardim Paulista 6,25 70,506 11,273.77 

Pinheiros 8,27 53,557 6,476.98 

TOTAL 32,06 233,563 7.505,89 

Pirituba Pirituba 

Jaraguá 28,12 187,5 6,668.33 

2001 / 
2005 

Pirituba 17,1 164,748 9,636.52 

São Domingos 9,83 90,474 9,199.36 

TOTAL 55,05 442,722 8.501,40 
Sul Campo Limpo Campo Campo Limpo 12,51 213,197 17,044.89 1991 
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Região Subprefeitura 
Conselho 
Tutelar 

Distritos 
Área 
(km²) 

População 
(2008) 

Densidade 
demográfica 
(hab./km²) 

Ano de 
criação 

Limpo Capão Redondo 13,85 270,826 19,547.84 

Vila Andrade 10,31 94,834 9,195.05 

TOTAL 36,67 578,857 15.262,59 

Capela do 
Socorro 

Capela do 
Socorro 

Cidade Dutra 28,05 203,132 7,242.25 
1991 Socorro 11,65 36,155 3,103.39 

TOTAL 39,7 239,287 5.010,56 
Grajaú Grajaú 92,53 433,614 4,686.04 2001 

  TOTAL 132,2 672,901 5.010,56   

Cidade 
Ademar 

Cidade 
Ademar 

Cidade Ademar 12,19 248,886 20,419.26 
2001 / 
2005 Pedreira 18,41 153,827 8,354.33 

TOTAL 30,6 402,713 14.386,79 

Ipiranga Ipiranga 

Cursino 12,05 95,122 7,894.50 

1991 
Ipiranga 11,01 96,325 8,747.43 

Sacomã 14,59 237,852 16,299.46 

TOTAL 37,65 429,299 10.980,46 

Jabaquara Jabaquara Jabaquara 14,06 213,862 15,206.36 2001 / 
2005 

M'Boi Mirim 

M'Boi 
Mirim 

Jardim Ângela 37,05 284,643 7,683.68 2001 

Jardim São 
Luís 

Jardim São Luís 25,69 259,803 10,111.35 2008 

  TOTAL 62,74 544,446 8.897,52   

Parelheiros Parelheiros 
Marsilac 208,3 9,775 46.94 

2001 Parelheiros 152,3 138,464 908.91 

TOTAL 360,6 148,239 477,93 

Santo Amaro Sul 

Campo Belo 8,85 59,202 6,691.50 

1991 
Campo Grande 13,01 96,67 7,432.33 

Santo Amaro 15,94 51,549 3,234.11 

TOTAL 37,8 207,421 5.785,98 

Vila Mariana 
Vila 

Mariana 

Moema 9,13 65,968 7,228.08 

1991 
Saúde 9,23 112,939 12,240.89 

Vila Mariana 8,51 115,72 13,600.98 

TOTAL 26,87 294,627 11.023,32 
   Fonte: IBGE / Prefeitura Municipal de São Paulo. 
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Apêndice C – Indicadores de condições de vida da amostra selecionada 

Os indicadores de condições de vida por subprefeituras foram obtidos a partir dos dados 

divulgados pelo Movimento Nossa São Paulo,67 que acompanha e disponibiliza indicadores do 

município organizados por subprefeituras. Alguns destes dados foram utilizados na presente 

dissertação e agrupados em dois grandes grupos: condições de vida e condições de vida da população 

de vida da população infanto-juvenil. No grupo de condições de vida foram utilizados: empregos; 

desemprego de negros versus não negros; desemprego e favelas. Sobre a população infanto-juvenil 

foram selecionados: demanda de creche; mortalidade infantil e pré-natal insuficiente (os nomes dos 

indicadores são os mesmos utilizados no portal do Nossa São Paulo).68 

A seguir, são detalhados os indicadores utilizados nesta avaliação. Por fim, há um quadro que 

compara os resultados para as subprefeituras onde os conselhos tutelares do presente estudo estão 

localizados. 

 

Indicadores de condições de vida 

 

                                                 
67 O Movimento Nossa São Paulo é um movimento da sociedade civil organizado no Município de São Paulo, 
que foi lançado em 2007. O Nossa São Paulo se propõe a trabalhar em rede para mobilizar lideranças e os 
diversos grupos da sociedade civil do município para buscar soluções para os problemas do município. 
68 O Movimento Nossa São Paulo dispõe de um portal na internet no endereço: 
<http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/>. Acesso em 15 set. 2009. 
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• Empregos – porcentagem de 
empregos na região em relação ao 
total da cidade.  
Fonte: Sempla (Secretaria 
Municipal de Planejamento)/ 
Infolocal – Elaboração: Kairós. 
Portal do Movimento Nossa São 
Paulo. Acesso em: 15 set. 2010. 

 

 

Subprefeituras 
melhores e piores em 2007 

 

Sé 16,25 
Pinheiros 15,31 
Lapa 9,33 

 Município de São Paulo 100,00 

 

Perus 0,15 
Cidade Tiradentes 0,09 
Parelheiros 0,08 

 

• Desemprego – Taxa média de 
desemprego.  
Fonte: Pesquisa de Emprego e 
Desemprego da Seade (Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados)/Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos). Portal do Movimento 
Nossa São Paulo. Acesso em: 15 
set. 2010. 

 

Subprefeituras 
melhores e piores em 2008 

 

Sé 9,32 
Butantã 9,47 
Lapa 9,47 

 Município de São Paulo 13,23 

 

Cidade Ademar 16,24 
M’Boi Mirim 16,24 
Parelheiros 16,24 

   

• Desemprego de negros x não 
negros – Proporção entre a taxa de 
desemprego de negros e não 
negros. Este indicador mostra 
quanto o desemprego de negros é 
maior do que o de não negros, de 
acordo com a Pesquisa de Emprego 
e Desemprego (PED). Desse modo, 
o indicador 1,00 significa 
igualdade, e 1,27, por exemplo, 
significa que o desemprego de 
negros é 1,27 vezes o desemprego 
de não negros, ou seja, 27% maior. 
Esse dado não está disponível para 
a Subprefeitura da Sé.  
Fonte: Pesquisa de Emprego e 
Desemprego da Seade. (Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados)/DIEESE (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos). Portal do Movimento 
Nossa São Paulo. Acesso em: 15 
set. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Subprefeituras 
melhores e piores em 2008 

 

Campo Limpo 1,08 
Capela do Socorro 1,08 
Cidade Ademar 1,08 

 Município de São Paulo 1,35 

 

Butantã 1,44 
Lapa 1,44 
Pinheiros 1,44 

 

 

 



150 
 

 

• Renda média do trabalho – 
rendimento médio proveniente do 
trabalho. O indicador utilizado 
nesta dissertação compara o 
rendimento médio observado na 
subprefeitura com o rendimento 
médio observado no município. 

Fonte: Pesquisa de Emprego e 
Desemprego da Seade (Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados)/Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos). 

Subprefeituras 
melhores e piores em 2008 

 

Butantã 2,04 
Lapa 2,04 
Pinheiros 2,04 

 Município de São Paulo 1,00 

 

Cidade Ademar 0,68 
M’Boi Mirim 0,68 
Parelheiros 0,68 

 

 

 

• Favelas – porcentagem de 
domicílios em favelas sobre o total 
de domicílios da subprefeitura. 
Para o cálculo foi considerado o 
total de domicílios do Censo de 
2000 (IBGE). 
Fonte: Sehab (Secretaria de 
Habitação)/IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística – Censo 2000). Portal 
do Movimento Nossa São Paulo. 
Acesso em: 15 set. 2010. 

Subprefeituras 
melhores e piores em 2008 

 

Sé 0,31 
Vila Mariana 0,73 
Pinheiros 0,91 

 Município de São Paulo 12,65 

 

M’Boi Mirim 27,89 
Perus 35,67 
Campo Limpo 40,41 

 

 

Condições de vida da população infanto-juvenil 

• Demanda de creches – porcenta-
gem de matrículas efetuadas sobre o 
total de procura por vagas.  
Fonte: SME (Secretaria Municipal 
de Educação)/ATP (Assessoria 
Técnica e de Planejamento)/ Centro 
de Informática. 

 

 

Subprefeituras 
melhores e piores em 2008 

 

Mooca 83,74 
Pinheiros 83,48 
Santo Amaro 76,73 

 Município de São Paulo 65,57 

 

Perus 50,36 
Campo Limpo 47,43 
Butantã 28,23 
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• Mortalidade infantil – óbitos de 
crianças menores de um ano em 
cada mil nascidas vivas.  
Fonte: Seade (Fundação Sistema 
Estadual de Análise de Dados) 

 

 

Subprefeituras 
melhores e piores em 2008 

 

Pinheiros  5,10 
Santo Amaro 7,41 
Lapa 8,09 

 Município de São Paulo 12,00 

 

Itaim Paulista 15,82 
Freguesia/Brasilândia 16,21 
Cidade Tiradentes 17,81 

 

 

• Pré-natal insuficiente – porcentagem de 
nascidos vivos cujas mães fizeram menos de 
sete consultas pré-natal. 
Fonte: Sinasc (Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos)/ SMS (Secretaria Municipal 
de Saúde)

Subprefeituras 
melhores e piores em 2008 

 

Pinheiros  5,70 
Vila Mariana 8,53 
Santo Amaro 14,43 

 Município de São Paulo 25,79 

 

Capela do Socorro 37,25 
Parelheiros 38,20 
Jaçanã / Tremembé 42,84 
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Indicadores de condições de vida das subprefeituras selecionadas e situação em relação às 
demais subprefeituras do município 

Indicador/ 
Período Município 

Subprefeituras 
Fonte 

Aricanduva 
M’Boi 
Mirim 

Ipiranga Pinheiros 

Condições de vida 

Empregos/ 
2007 

100,00 

 
1,70 

 
Média 

 
1,15 

 
Abaixo da 

média 

 
3,12 

 
Acima da 

média 

 
15,31 

 
Melhores 
condições 

Sempla 
(Secretaria 

Municipal de 
Planejamento)/

Infolocal – 
Elaboração: 

Kairós 

Desemprego
/2008 

13,23 

 
10,94 

 
Melhores 
do que a 
média 

 
16,24 

 
Piores 

condições 

 
9,81 

 
Melhores 
condições 

 
9,47 

 
Melhores 
condições 

Pesquisa de 
Emprego e 

Desemprego 
da Seade/ 

Dieese 

Desemprego 
de negros x 
não negros/ 

2008 

1,35 

1,32 
 

Diferença 
abaixo da 

média 

1,08 
 

Melhores 
condições 

1,33 
 

Diferença 
abaixo da 

média 

1,44 
 

Piores 
condições 

Pesquisa de 
Emprego e 

Desemprego 
da Seade/ 

Dieese 
Renda média 
do trabalho 

na 
subprefeitura
/renda média 
do trabalho 

no 
município 

1,00 

 
1,00 

 
Média 

 

 
0,68 

 
Piores 

condições 

 
1,62 

 
Melhores 
condições 

 
2,04 

 
Melhores 
condições 

Fonte: 
Pesquisa de 
Emprego e 

Desemprego 
da Seade/  

Dieese 

Favelas/ 
2008 

12,65 

 
2,07 

 
Melhores 
condições 

 
27,89 

 
Piores 

condições 

 
21,32 

 
Condições 
abaixo da 

média 

 
0,91 

 
Melhores 
condições 

Sehab 
(Secretaria de 
Habitação)/ 

IBGE () 

Condições de vida da população infanto-juvenil 

Demanda de 
creche/ 
2008 

65,57 

 
73,99 

 
Condições 
acima da 

média 

 
53,64 

 
Piores 

condições 

 
65,58 

 
Média 

 
83,48 

 
Melhores 
condições 

SME 
(Secretaria 

Municipal de 
Educação)/AT
P (Assessoria 
Técnica e de 

Planejamento)/
Centro de 

Informática, 
2008. 

Mortalidade 
infantil/ 

2008 
12,00 

10,76 
 

Condições 
melhores 
do que a 

12,66 
 

Média 

11,84 
 

Média 

5,10 
 

Melhores 
condições 

Seade 
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Indicador/ 
Período 

Município 
Subprefeituras 

Fonte 
Aricanduva 

M’Boi 
Mirim 

Ipiranga Pinheiros 

média 

Pré-natal 
insuficiente/ 

2008 
25,79 

 
21,88 

 
Condições 
melhores 
do que a 
média 

 
21,27 

 
Condições 
melhores 
do que a 
média 

 
17,15 

 
Melhores 
condições 

 
5,70 

 
Melhores 
condições 

Sinasc 
(Sistema de 
Informações 
de Nascidos 
Vivos)/SMS 
(Secretaria 

Municipal de 
Saúde) 

Fonte: Dados obtidos no site do Movimento Nossa São Paulo. 
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Apêndice D – Número de candidatos nas eleições dos CTs de São Paulo  
     
Conselhos que tiveram maior número de candidatos  
     

2005   2007 
ITAIM PAULISTA / V. CURUÇÁ 96  ITAIM PAULISTA / V. CURUÇÁ 57 
FREGUESIA DO Ó / 
BRASILÂNDIA 91  JARDIM HELENA 50 
JAÇANÃ 91  M’BOI MIRIM 43 
CIDADE ADEMAR 86  CIDADE ADEMAR 42 
VILA MARIA / VILA GUILHERME 85  ITAQUERA 37 
CAMPO LIMPO 85  GRAJAÚ 35 
ITAQUERA 83  SÃO MATEUS 33 
M’BOI MIRIM 83  CASA VERDE  33 
SÃO MIGUEL 82  SÃO MIGUEL 32 
PENHA 81   PENHA 32 
     
Conselhos com menor número de candidatos  
     

2005   2007 
CIDADE TIRADENTES 47  VILA MARIA / V. GUILHERME 22 
PERUS / ANHANGUERA 44  PIRITUBA 20 
ARICANDUVA  43  IPIRANGA 19 
VILA PRUDENTE 42  VILA PRUDENTE 18 
SÃO MATEUS 42  PERUS / ANHANGUERA 17 
VILA MARIANA 41  CAPELA DO SOCORRO 15 
LAPA 34  LAPA 13 
SANTO AMARO 32  MOOCA 12 
PINHEIROS 31  PINHEIROS 11 
MOOCA 26   VILA MARIANA 10 

     
 
 


