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O Conselho Tutelar e os ODS
Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para todas e todos.

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a
todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas
com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.

O Conselho Tutelar e os ODS
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as
mulheres e meninas.

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda
parte.
5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas
públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos.
5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de
gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis.

O Conselho Tutelar e os ODS
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em
todos os lugares.
16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças.

O Conselho Tutelar e os ODS
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de
acesso à justiça para todos.

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.
16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento.

16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em
conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais.

O Conselho Tutelar e os ODS

16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação
internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países
em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime.

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento
sustentável.

É Função do Conselho Tutelar Atender Casos de Bullying?
O Conselho Tutelar atende a casos exclusivamente em duas circunstâncias (que
abrangem todas as hipóteses possíveis de correção dos desvios por ameaça ou
violação de direitos):
1. No caso de serviços devidos não prestados, mal prestados ou inexistentes,
por queixa dos interessados;
2. No caso da prática do crime de maus-tratos, por comunicação de qualquer
pessoa.

Crime de Maus-Tratos (Código Penal)
Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou
vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.
§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
§ 2º - Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
§ 3º - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14
(catorze) anos.

Crime de Maus-Tratos
O crime de maus-tratos será investigado pelo delegado, sob
o ponto de vista da segurança pública, sem que a vítima seja
privada do atendimento pelo órgãos competentes

Quando é Atribuição do Conselho Tutelar?

 Quando o serviço não foi prestado;
 Quando o serviço foi mal prestado;
 Quando o serviço é inexistente.

É Função do Conselho Tutelar Atender Casos de Bullying?
Quando falharem as duas linhas de atendimento (políticas básicas e supletivas),
por omissão ou abuso (Art. 98, I - ECA), ocorre ameaça ou violação de direitos.
Crianças, adolescentes ou seus pais podem recorrer ao Conselho Tutelar (o
PROCON das crianças) para que:

 determine (Art. 136, I e II, e 101, I a VII, ou 129, I a VII - ECA) ou;
 requisite (Art. 136, III, “a” – ECA) serviços que deviam ter sido prestados e
falharam, por omissão ou por abuso (hipótese I do Art. 98 – ECA).

Não Confundir “Atende aos Direitos” com
“Atende às Pessoas”

O Conselho Tutelar, nesse caso, determina que as políticas básicas ou supletivas
(Educação e, se for o caso, Assistência Social e Saúde) façam o que deve ser

feito, nos termos da lei.
Isso é aplicar medidas!

A Secretaria de Educação pode criar uma nova atribuição
ao Conselho Tutelar?
Órgão Autônomo:
 Não depende da autorização de ninguém - nem do prefeito, nem do juiz - para o exercício das
atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente: Arts. 95;
136; 101, I a VII, e 129, I a VII.

 Não é órgão técnico, mas sim administrativo - trabalha com técnicas de administração. Em

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

A Secretaria de Educação pode criar uma nova atribuição
ao Conselho Tutelar?
Órgão Autônomo:
 Exerce suas funções para corrigir erros, abusos e omissões da administração municipal, com
independência. Age aplicando medidas (quer dizer, determinando condutas legalmente
obrigatórias) e requisitando serviços que são devidos mas deixaram de ser prestados.
 Suas decisões, que são administrativas, só podem ser revistas pelo Poder Judiciário, ou seja,
pelo Juiz da Infância e da Juventude, a requerimento do interessado.

Medidas de Proteção ao Bullying
Dentre as medidas de proteção aptas a combater o bullying, destacamos a prevista no art. 101, II,
IV e V do ECA:

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá
determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da
família, da criança e do adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou
ambulatorial;

Medidas de Proteção ao Bullying
 Tanto a família do agressor como a do agredido devem receber orientação, apoio e

acompanhamentos temporários por equipe multidisciplinar;
 Pais e filhos devem fazer parte dessa medida;
 Dependendo da gravidade do bullying, será pertinente a inclusão em programa comunitário ou
oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente.

Terapia Comunitária Integrativa - TCI
A ‘Terapia Comunitária Integrativa - TCI’ é uma prática recomendada pelo Ministério da Saúde
desde 2008, por meio da Atenção Básica de Saúde, e aprovada como Política Pública Prioritária
Nacional.
“É um modelo sistêmico, terapêutico e preventivo; funciona como espaço comunitário de
acolhimento, escuta e expressão do sofrimento, partilha de experiências, histórias de vida e
superações, onde são valorizadas as competências de cada um, respeitando as diferenças, a
diversidade de várias culturas e práticas populares; utilizada para trabalhar os problemas
emocionais desencadeados e/ou agravados por fatores de ordem inter-relacionais, promovendo o
fortalecimento das relações humanas e o desenvolvimento de redes amplas de apoio mútuo que
seja continente do sofrimento psíquico de cada membro do grupo;"

Medidas de Proteção ao Bullying

Em casos mais graves será imprescindível um tratamento psiquiátrico, em regime hospitalar ou

ambulatorial. Esse tipo de tratamento é recomendado aos casos de patologias clínicas, como
psicopatias, depressão grave, etc.

Na aplicação dessas medidas de proteção é necessário não permitir que a agressão continue. Ou
seja, interferir de forma a fazer parar a briga, agressão física ou verbal, para que a agressão não
permaneça velada.

É Função do Conselho Tutelar Receber Crianças em Situação
de Risco?
O Conselho Tutelar não executa medidas.
É sempre acionado por pais, filhos ou por qualquer cidadão, quando for o
caso. E determina que medidas devem ser executadas por quem tenha a
atribuição legal para tanto.
Tem, também, poderes oficiais para requisitar serviços públicos que deveriam
ter sido realizados por servidores especializados nas áreas de educação, saúde,
trabalho, previdência, assistência social e segurança pública.

Quem Acionar?
Constituição Federal:

Art. 203. A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

Quem Acionar?
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº. 8.069/1990
Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:
II - serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e
de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências;
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades,
assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos
destinados a crianças e adolescentes, em regime de :
I - orientação e apoio sócio-familiar.

Quem Acionar?
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) - Lei nº. 8.072/1993
Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à
melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os
objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei.
§2º. Na organização dos serviços de assistência social serão criados programas de amparo, entre
outros:
I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto
no artigo 227 da Constituição Federal e na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente);
II - às pessoas que vivem em situação de rua.

Quem Deve Fiscalizar Aterros Sanitários?
O órgão da Prefeitura que faz o manejo de resíduos e o órgão que gere as
questões ambientais.
Quem emite o alvará permitindo o funcionamento, tem o dever de fiscalizar
por meio de fiscais especializados (engenheiros, sanitaristas, urbanistas,
auditores, etc.).

Quem Fiscaliza Situações de Trabalho Infantil?
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
Art. 626. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou
àqueles que exerçam funções delegadas a fiscalização do fiel cumprimento das normas de
proteção ao trabalho.
Lei nº. 13.341/2016 (Ministério do Trabalho e Emprego) – agora no Ministério da Economia
Art. 12.
XIX - Ministério do Trabalho: Agora Ministério da Economia
c) fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, e aplicação das sanções previstas em
normas legais ou coletivas.

Quem Fiscaliza Situações de Trabalho Infantil?
Instrução Normativa nº. 102, de 28 de março de 2013
Art. 2º. Inserem-se no rol das competências institucionais de todos os Auditores Fiscais do Trabalho
- AFT, as atividades de fiscalização voltadas aos temas do combate ao trabalho infantil e proteção
ao adolescente trabalhador.
Ministério Público do Trabalho: fiscaliza para erradicar o trabalho infantil, de acordo com os artigos
7º, inciso XXXIII, e 227, §3º, incisos I e II, da Constituição Federal; o artigo 403 da CLT; e o artigo 60
do ECA.
Portaria PGT 299, de 10 de novembro de 2000: cria a Coordenadoria Nacional de Combate à
Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes (COORDINFÂNCIA) com o objetivo de
promover, supervisionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do trabalho
de crianças e adolescentes.

Quem Atende Crianças e Adolescentes em Situações de
Trabalho Infantil?
Resolução nº. 109/2009 - CNAS:
Art. 1º. Aprovar a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme anexos,
organizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social
Especial de Média e Alta Complexidade, de acordo com a disposição abaixo:
II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:

b) Serviço Especializado em Abordagem Social

Serviço Especializado em Abordagem Social
Descrição: Serviço ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar
trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de
trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.
Deverão ser consideradas praças, entroncamentos de estradas, fronteiras, espaços públicos onde
se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio,
terminais de ônibus, trens, metrôs e outros.
O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de
serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos.

O que legitima a atuação do
Conselho Tutelar?

O que Legitima a Atuação do Conselho Tutelar?
 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº. 8.069/1990;
 A Lei Municipal de Criação do Conselho Tutelar;
 O próprio Conselho como órgão colegiado.

O que Legitima a Atuação do Conselho Tutelar?
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais referidas no art. 90 serão fiscalizadas
pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e nãogovernamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do
Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.
Art. 194. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de
proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do Ministério Público, ou do
Conselho Tutelar, ou auto de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e
assinado por duas testemunhas, se possível.

O que Legitima a Atuação do Conselho Tutelar?
O próprio Conselho como órgão colegiado:
Os cinco conselheiros tutelares, em colegiado, compõem uma autoridade pública. Recebem uma
“comissão”, ou seja, uma “missão”, com poderes oficiais de “aplicar medidas” em conjunto, de forma
colegiada.

Determina medidas, freio a ameaças e contrapeso as violações de direitos.
Tudo para forçar os serviços públicos a cumprirem com sua obrigação oficial.

O que Legitima a Atuação do Conselho Tutelar?
O próprio Conselho como órgão colegiado:

Não há como um grupo de cinco pessoas (os conselheiros) fazer tais determinações ou requisições
oficiais, colegiadamente, sem ser autoridade pública competente (art. 101 - ECA), sem exercer uma
função pública, como servidores.
Portanto, avultam aí os princípios e as regras do Direito Administrativo.
No caso, os Conselheiros Tutelares são funcionários comissionados durante um mandato para
decidirem em conjunto (colegiado) com força de lei.

Quais casos devem ser encaminhados para
a decisão do colegiado?
Os mais urgentes?
Os mais importantes?

Os que eu não sei solucionar?

Fluxos Decisórios
Executa as deliberações do Plenário
Coordenação ou
Presidência

Plenário

Vincula as Decisões
“Ad Referendum”

Serviços
Auxiliares

Plantão

Plenário

O Conselho Tutelar deve se reunir de forma ordinária ou extraordinária para discutir e deliberar

sobre os casos recebidos (por queixa ou comunicação) e sobre as fiscalizações realizadas.
As deliberações serão tomadas por consenso ou por maioria.

Consenso ou Votação
Consenso não é concordância.
Na busca do consenso, indivíduos abrem mão de demandas e opiniões pessoais em benefício de
interesses coletivos.
Deve ser sempre buscado o consenso.

Quando não for possível, decide-se pela maioria – por isso o número de 5 conselheiros, para
nunca haver empate.

Efeitos da Decisão para o Colegiado
A decisão fixada pela maioria, e registrada em ata, obriga os autores dos votos vencidos e passa a
ser uma “deliberação” que o Conselho adota em sua qualidade de “autoridade competente” para
determinar condutas (art. 136, I - ECA), requisitar serviços (art. 136, III, “a” - ECA), fiscalizar
entidades (art. 95 - ECA) e encaminhar/aconselhar providências.
Ideal que esteja em regimento interno como registrar as decisões do colegiado do Conselho.

Efeitos da Decisão para o Colegiado

Caso um conselheiro atue por meio de condutas que atentem contra a decisão da maioria
do colegiado, este ou os interessados poderão requerer a instauração de inquérito
administrativo, no âmbito da Administração Municipal, para apurar os fatos e aplicar as
medidas disciplinares por desvio de conduta funcional.

Revisão da Decisão do Colegiado
Decisão do Próprio Colegiado
OU
Medida Judicial

Estatuto da Criança e do Adolescente
Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a
pedido de quem tenha legítimo interesse.

As reuniões do colegiado podem ocorrer,
uma vez por semana, durante o
expediente?

Quando estiver a caminho de uma
diligência, posso ligar para outros dois
conselheiros e discutir o caso por telefone?
Isso substitui a decisão colegiada?

Revisão da Decisão do Colegiado
Toda medida aplicada e todo serviço requisitado pelos conselheiros, em colegiado, tem
fundamentos e consequências de caráter jurídico.
Quando um conselheiro, “ad referendum” do colegiado, adota uma decisão para aplicar medida
ou requisitar serviço, está praticando uma conduta oficial de caráter jurídico, porque cria garantias
e obrigações concretas.
Se agir corretamente, pratica, nos termos da lei, ato jurídico perfeito.
O Conselho é, fundamentalmente, um órgão cujo caráter funcional é de natureza jurídicoadministrativa.

O Conselho Tutelar tem Funções Jurídico-Administrativas
Toda medida aplicada e todo serviço requisitado pelos conselheiros, em colegiado, tem
fundamentos e consequências de caráter jurídico.
Quando um conselheiro, “ad referendum” do colegiado, adota uma decisão para aplicar medida
ou requisitar serviço, está praticando uma conduta oficial de caráter jurídico, porque cria garantias
e obrigações concretas.
Se agir corretamente, pratica, nos termos da lei, ato jurídico perfeito.
O Conselho é, fundamentalmente, um órgão cujo caráter funcional é de natureza jurídicoadministrativa.

Qual o número ideal de reuniões
do colegiado?

As decisões tomadas durante o
plantão dispensam a do colegiado?

São Atribuições do Conselho Tutelar (Art. 136 - ECA)
Conselheiro Tutelar não tem atribuição individual de aplicar (determinar) medidas, nem de
requisitar serviços.
Quando atende às pessoas, o faz “ad referendum” - quer dizer, sua decisão deve ser submetida à
exame concomitante ou posterior e à aprovação do colegiado de cinco membros.
1 (um) ou 3 (três) conselheiros em atuação não substituem a apreciação do colegiado.

Estratégias
Ser reconhecido como principal órgão local de produção de diagnóstico sobre crianças e
adolescentes:

 Direitos Violados;
 Agentes violadores;
 Bairros de maior violação de direitos;
 Programas públicos inexistentes ou deficitários;
 Serviços e Atendimentos ruins ou inadequados;
 Demandas reprimidas, etc.

Estratégias
Saber o que deve fazer e agir com zelo:
 Trabalhar em equipe (colegiado);
 Atender a cada caso com atenção);
 Registrar todas as informações relativas a cada caso;
 Fazer reuniões de seguimento periódico (“follow up”) dos casos atendidos, para que
destinatários da determinação/requisição não engavetem a prestação devida;
 Cobrar as medidas pertinentes a cada caso.

Estratégias
Ter como norte na ação conselheira as virtudes cívicas:
 Sensatez (agir com cuidado, atenção, diligência, zelando para só o que é legal e moralmente
aceitável);
 Prudência (evitar cometer atos que produzam danos a terceiros);
 Discernimento (capacitar-se sempre para distinguir uma coisa da outra e evitar toda forma de
revitimizar as vítimas).

Estratégias
Lembrar-se sempre da 3ª atribuição do Art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente:
promover a execução de suas decisões.
O instrumento administrativo do Conselho Tutelar, como meio para fazer valer o que decide, é a
capacidade jurídica de:
a)

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

b) Representar, postulando junto à autoridade judiciária, nos casos de descumprimento
injustificado de suas deliberações.
b)

Estratégias
Criatividade Institucional e Comunitária:
 Organizar o trabalho: horários, rotinas, tarefas (planejamento, objetivos e metas institucionais);
 Trabalhar em equipe (colegiado e serviços auxiliares);
 Trabalhar com disciplina e objetividade;
 Buscar sempre o melhor resultado;
 Prestar contas dos resultados à comunidade (Como? Caso de Poços de Caldas).
b)

Estratégias
Usar como principal argumento as decisões do colegiado e a competência do colegiado.

Exemplo:
O delegado X liga para a conselheira Y e pede para ela comparecer rapidamente a delegacia, pois
prendeu um adolescente.

Resposta:
Essa não é uma competência do Conselho Tutelar. Aliás, é uma questão já assentada em nossas
deliberações desde 2005, que encaminho para o conhecimento de Vossa Excelência.

Estratégias
Repertório de conhecimento e de argumentos:

 Programa de Formação Inicial e Continuada;
 Princípios e regras da Administração Pública;
 Princípios e regras do Estatuto da Criança e do Adolescente;
 Conhecer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei Orgânica da Assistência Social;
 Conhecer e Reconhecer a Rede de Proteção e os Serviços Públicos locais e territoriais;
 Processo de Planejamento Público e Planejamento Orçamentário;
 Papel e atribuições de cada política (Saúde, Educação e Assistência Social).

Estratégias
Não agir com negligência, imprudência ou imperícia:
Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para

a situação. Conduta negativa.
Na imprudência, a pessoa não deixa de fazer algo, não é uma conduta omissiva como a da
negligência. No entanto, toma uma atitude diversa da esperada - deveria prever o mal e não

previu.
Na imperícia é necessário constatar a inaptidão, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou
ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão.

Estratégias
Não extrapolar as atribuições legais:
Praticar atribuição de outro órgão ou autoridade pública é usurpação de função.

Exemplo:
Não usurpar função da Polícia Civil, querendo fazer investigação criminal ou usurpar função dos
órgãos de Assistência Social, querendo fazer estudo social de caso

Estratégias
Não confundir criança que está em estado de necessidade com criança ameaçada ou violada em
seus direitos:
Criança em estado de necessidade é caso da Assistência Social (Art. 203, I - Constituição Federal).

Criança com direito ameaçado ou violado pode ser, eventualmente, caso do Conselho Tutelar (Art.
131 – Estatuto da Criança e do Adolescente).
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